Radyo Televizyon Doktora Programı
Günümüzde medya toplumsal ilişkilerin yeniden üretiminde başat bir rol oynamakta ve toplumu
birçok farklı noktada etkilemektedir. Bu yüzden de medya alanındaki çalışmalar da medyanın farklı
etki ve süreçlerini daha iyi çözümleyebilmek için disiplinlerarası bir yöntem ve yapılanmayı
benimsemiştir. Programımız da güncel ve evrensel bilgi birikimini takip edecek ve yönlendirecek
şekilde akademik ve eğitsel ilgi odağına kültürel, toplumsal, ekonomik, siyasi ve ideolojik alanları
kapsayan çok açılı bir bakış oluşturma hedefini almıştır. Böylelikle medyanın içine yerleştiği
endüstriyel ve söylemsel yapıların yanı sıra seyirci toplumsallığının da daha iyi anlaşılması
öngörülmektedir. Yerel ve uluslararası düzeyde medya teknolojilerinin ve kültürlerinin incelenmesi ve
bunlar hakkında orijinal bir bilgi birikiminin oluşturulması programın akademik ufkunu
oluşturmaktadır. Türkiye’deki en geniş akademik kadrolardan birine sahip olan programımız medya
teknolojileri, siyasal iletişim, kültürel çalışmalar, medyanın ekonomi politiği, medya yönetimi, radyo
televizyon program yönetimi gibi farklı alanlarda Türkiye’nin en yetkin akademisyenlerini
barındırıyor. Mezunlarımız birçok medya organında yönetici pozisyonlarında yer almakta ya da
ülkemizin belli başlı üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca medya ve
kültür bürokrasisinde mezunlarımız yoğunluklu olarak istihdam edilmektedir.
Radyo Televizyon Doktora Programı özellikle görüntülü medya organlarında çalışan ve kariyerini
medya ve kültür yönetimi konusunda sürdürmek isteyenler için farklı alanlarda güncel ve pratiğe
dökülmeye elverişli bir bilgi birikimi sunuyor. Program ayrıca radyo ve televizyon alanında akademik
çalışmalar yapmak ve kariyerini akademik ortamda sürdürmek isteyenler için de teorik bir eğitimin
yanı sıra araştırma yöntemleri ve akademik üretim konusunda da katılımcılarına bir perspektif
sunuyor. Radyo Televizyon Doktora Programı böylelikle öğrencilerine medya organlarında
yükselmenin, medya organlarının araştırma geliştirme bölümlerinde ve akademik kurumlarda istihdam
edilmenin kapılarını açıyor.

Radyo Televizyon Yüksek Lisans Programı
Günümüzde medya toplumsal ilişkilerin yeniden üretiminde başat bir rol oynamakta ve toplumu
birçok farklı noktada etkilemektedir. Bu yüzden de medya alanındaki çalışmalar da medyanın farklı
etki ve süreçlerini daha iyi çözümleyebilmek için disiplinlerarası bir yöntem ve yapılanmayı
benimsemiştir. Programımız da güncel ve evrensel bilgi birikimini takip edecek ve yönlendirecek
şekilde akademik ve eğitsel ilgi odağına kültürel, toplumsal, ekonomik, siyasi ve ideolojik alanları
kapsayan çok açılı bir bakış oluşturma hedefini almıştır. Böylelikle medyanın içine yerleştiği
endüstriyel ve söylemsel yapıların yanı sıra seyirci toplumsallığının da daha iyi anlaşılması
öngörülmektedir. Yerel ve uluslararası düzeyde medya teknolojilerinin ve kültürlerinin incelenmesi ve
bunlar hakkında orijinal bir bilgi birikiminin oluşturulması programın akademik ufkunu
oluşturmaktadır. Türkiye’deki en geniş akademik kadrolardan birine sahip olan programımız medya
teknolojileri, siyasal iletişim, kültürel çalışmalar, medyanın ekonomi politiği, medya yönetimi, radyo
televizyon program yönetimi gibi farklı alanlarda Türkiye’nin en yetkin akademisyenlerini
barındırıyor. Mezunlarımız birçok medya organında yönetici pozisyonlarında yer almakta ya da
ülkemizin belli başlı üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca medya ve
kültür bürokrasisinde mezunlarımız yoğunluklu olarak istihdam edilmektedir.
Radyo Televizyon Yüksek Lisans Programı özellikle görüntülü medya organlarında çalışan ve
kariyerini medya ve kültür yönetimi konusunda sürdürmek isteyenler için farklı alanlarda güncel ve
pratiğe dökülmeye elverişli bir bilgi birikimi sunuyor. Program ayrıca radyo ve televizyon alanında
akademik çalışmalar yapmak ve kariyerini akademik ortamda sürdürmek isteyenler için de teorik bir
eğitimin yanı sıra araştırma yöntemleri ve akademik üretim konusunda da katılımcılarına bir perspektif
sunuyor. Radyo Televizyon Yüksek Lisans Programı, lisans eğitimini sosyal bilimler, mühendislik
bilimleri, hukuk ve eğitim gibi diğer alanlarda lisans öğrenimi görmüş katılımcıların medya alanında
uzmanlaşmaları için de bir imkan anlamı taşıyor. Radyo Televizyon Yüksek Lisans Programı
böylelikle öğrencilerine medya organlarında yükselmenin, medya organlarının araştırma geliştirme
bölümlerinde ve akademik kurumlarda istihdam edilmenin kapılarını açıyor.

Radyo Televizyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Günümüzde medya toplumsal ilişkilerin yeniden üretiminde başat bir rol oynamakta ve toplumu
birçok farklı noktada etkilemektedir. Bu yüzden de medya alanındaki çalışmalar da medyanın farklı
etki ve süreçlerini daha iyi çözümleyebilmek için disiplinlerarası bir yöntem ve yapılanmayı
benimsemiştir. Programımız da güncel ve evrensel bilgi birikimini takip edecek ve yönlendirecek
şekilde akademik ve eğitsel ilgi odağına kültürel, toplumsal, ekonomik, siyasi ve ideolojik alanları
kapsayan çok açılı bir bakış oluşturma hedefini almıştır. Böylelikle medyanın içine yerleştiği
endüstriyel ve söylemsel yapıların yanı sıra seyirci toplumsallığının da daha iyi anlaşılması
öngörülmektedir. Yerel ve uluslararası düzeyde medya teknolojilerinin ve kültürlerinin incelenmesi ve
bunlar hakkında orijinal bir bilgi birikiminin oluşturulması programın akademik ufkunu
oluşturmaktadır. Türkiye’deki en geniş akademik kadrolardan birine sahip olan programımız medya
teknolojileri, siyasal iletişim, kültürel çalışmalar, medyanın ekonomi politiği, medya yönetimi, radyo
televizyon program yönetimi gibi farklı alanlarda Türkiye’nin en yetkin akademisyenlerini
barındırıyor. Mezunlarımız birçok medya organında yönetici pozisyonlarında yer almakta ya da
ülkemizin belli başlı üniversitelerinde akademisyen olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca medya ve
kültür bürokrasisinde mezunlarımız yoğunluklu olarak istihdam edilmektedir.
Radyo Televizyon Yüksek Lisans Programı özellikle görüntülü medya organlarında çalışan ve
kariyerini medya ve kültür yönetimi konusunda sürdürmek isteyenler için farklı alanlarda güncel ve
pratiğe dökülmeye elverişli bir bilgi birikimi sunuyor. Daha çok pratiğe yönelik ve proje bazlı
derslerle katılımcılara iş hayatında yardımcı olacak ve onlara iş ortamında fark yaratmalarını
sağlayacak bir deneyim kazandırmak programımızın temel amaçlarından biridir. Radyo Televizyon
Yüksek Lisans Programı, lisans eğitimini sosyal bilimler, mühendislik bilimleri, hukuk ve eğitim gibi
diğer alanlarda lisans öğrenimi görmüş katılımcıların medya alanında uzmanlaşmaları için de bir
imkan anlamı taşıyor. Radyo Televizyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı böylelikle öğrencilerine
medya organlarında yükselmenin ve medya organlarının araştırma geliştirme bölümlerinde istihdam
edilmenin kapılarını açıyor.

