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Toplumun Nabzını Tut
Gelecekte, bireye ve topluma temas eden konularda
bugünün öğrencileri söz sahibi olacak. Mesleklerinde
en iyi olmak isteyen öğrencilerimiz, en iyilerden
öğreniyor, daha iyisini yapmak için teşvik ediliyor.
Akademik yetkinlikte dünya standardında öğretim
üyesi kadrosu ile öne çıkan fakültemizde geçmişi
aydınlatmak, günümüz problemlerine çözüm
üretmek ve geleceğe ışık tutmak isteyenleri yarınlara
hazırlıyoruz.

Neden Medipol İTBF?
Fulden Eylül Angun
(Psikoloji)
“İstemiş olduğum Bilişsel
Rehabilitasyon yüksek lisans
programının okulumuzda yer alıyor
olması büyük bir etken oldu. Bunların
bir öğrenci olarak kariyerimin ilerleyen zamanlarında
nitelikli bir psikoloji öğrencisi olma yolunda bana katkı
sağlayacağına inanıyorum.”
Oğuzhan Celep
(Psikoloji)
“Medipol Üniversitesi; alanında uzman
kişileri bünyesinde bulundurmasıyla,
öğrencilerini ve onların geleceğini ön
planda tutmasıyla ve mezuniyet sonrası iş yaşamında
prestij sağlamasıyla sizi kariyer bağlamında bir adım
ileriye taşıyacak bir üniversite. Düzenlenen etkinlikler
ve katılabileceğimiz kulüpler düşünüldüğünde
Medipol öğrencilerine ayrıca sosyal bir çevre de
vadediyor.”
Buket Karaaslan
(Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
“Alana yönelik olarak sunulan eğitim,
çok iyi bir uzman kadro ile veriliyor.
Çift ana dal ve yan dal programları
ile öğrencilerinin akademik alanlarda kendilerini
yetkinleştirmesine olanak sağlarken Erasmus değişim
programları ile de öğrencilerini globalleşen dünyaya
hazırlıyor.”
Gürsel Işık
(Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler)
“Medipol Üniversitesi, öğrencilerine
dinamik bir akademik kadro ile yakın
çalışma ve tecrübelerinden faydalanma
imkânı sunuyor. Ayrıca, dijital öğrenme imkânları ve
güçlü bilişim altyapısıyla e-öğrenme sistemleri ile akıllı
öğretim sistemlerini entegre edebilen bir üniversitedir.”

PSİKOLOJİ
Türkçe Program
İngilizce Program
Duygulardan davranışlara, zihinsel süreçlerden tüm
bunların bedenle etkileşimine kadar insana dair her şeyi
bilimin sınırları içerisinde ele alan psikoloji disiplininde
insan; biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel bağlamı
içinde ele alınıyor. İnsanı anlamaya ve problemlerine
çözüm bulmaya çalışan bu geniş şemsiyenin altında,
klinik psikoloji, nöropsikoloji, sosyal psikoloji, gelişim
psikolojisi, eğitim psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstri
ve örgüt psikolojisi gibi gittikçe gelişen ve yaygın hale
gelen çalışma alanları bulunuyor.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
İngilizce Program
Siyaset Bilimi, siyasi tercihlere, bu tercihleri yapan
aktörlere ve bu aktörler arasındaki etkileşime
odaklanırken; Uluslararası İlişkiler, uluslararası
sistemde etkin çeşitli düzeylerden aktörlerin (liderler,
devletler, uluslararası kurumlar, devlet-dışı aktörler
vs.) karar verme süreçlerine ve buna bağlı ortaya çıkan
davranışlarına odaklanmakta, bu süreç ve davranışları
etkileyen faktörlerin neler olduğu sorusuna yöntemsel
yaklaşımlardan da faydalanarak cevap aramaktadır.
Bu iki dalı harmanladığımız ve uluslararası ilişkileri ön
plana çıkardığımız eğitim modelimizde; öğrencilerimize
uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, diplomasi, dış
politika analizi, bölgesel politikalar, ülkelerarası çatışma
ve iş birliği, uluslararası göç veya enerji politikaları
gibi alanlara dair temel kavramları, kuramları, ilkeleri,
yöntemleri ve yaklaşımları aktarıyor, tartışıyor ve
öğrencilerimizin mezuniyeti sonrası bu alanlarda nitelikli
çıktılar ortaya koymalarını sağlayacak bilgi ve araçlarla
donatılmalarını amaçlıyoruz.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU
YÖNETİMİ
Türkçe Program
İngilizce Program
Siyaset hem bir bilim hem de sanat. Aristo onu insanın
en erdemli faaliyeti olarak görüyor. Bu bağlamda devlet
üzerine düşünmek, onun en ideal şeklini anlamaya
çalışmak, bürokrasisinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını
yetkin bir biçimde yetiştirmek, siyasetin ve yönetim
biliminin temel ilgi alanını oluşturuyor. Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi, bu ikisini bir arada bulabileceğiniz
bir bölüm. Bölümümüz, Türkiye’de ve dünyada
gerçekleşen siyasi ve sosyal süreçleri, sorunları ve bu
sorunların sebeplerini çözümleyebilen, vatandaşların
siyasi yapılarla kurduğu ilişkileri bilimsel olarak ortaya
koyabilen, sosyal bilimlerin yöntemlerini kullanarak
araştırma yapabilen ve alanı takip edebilen mezunlar
yetiştirmeyi hedefliyor.

Akademik Kadro

İngilizce Hazırlıkla Hayata Hazırlan

Fakültemizde dünyanın ve Türkiye’nin saygın
üniversitelerinde doktora çalışmalarını gerçekleştirmiş,
aynı zamanda sektörel deneyime sahip öğretim
üyelerinden oluşan güçlü bir akademik kadro eğitim
veriyor.

Eğitim dili İngilizce olan tüm bölümler için bir yıl
İngilizce Hazırlık eğitimi zorunlu olarak Dil Okulu
tarafından veriliyor. Türkçe bölümlere kaydolan
öğrencilerimiz de isteğe bağlı olarak hazırlık
eğitiminden yararlanabiliyor.

Prof. Dr. Gökhan Malkoç
Dekan V.
İTBF’de ana ilgi alanımız insanın toplumla ilişkisi.
“Medipol’ün
ekolüne göre, eğitim hayatın içinden
olmalıdır. Öğrencilerimizin; dil bilen, dünyayı tanıyan,
farklı disiplinlere de ilgi duyarak kendini geliştirebilen,
projeler üretebilen mezunlar olarak hayata
katılmalarını arzu ediyoruz.
X Prof. Dr. Atilla Yayla

”

X Prof. Dr. Mehmet İpşirli
X Prof. Dr. Bekir Berat Özipek
X Prof. Dr. Gökhan Malkoç
X Prof. Dr. Hayrettin Kara
X Prof. Dr. Şit Tufan Buzpınar

Erasmus Deneyimiyle Yeni Ufuklar
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencimiz Fatma
Aybüke Türk, Fransa’nın Lille şehrindeki Sciences
Po’da Erasmus deneyimi kazandı. Türk, deneyimini
şöyle aktardı: “Farklı ülkelerin kültürleri içinde
yaşamak, uluslararası kültürel faaliyetlerin bir parçası
olmak, hibe desteği almak, Schengen vizesine sahip
olmak, alanınıza olan farklı perspektifleri tanımak
Erasmus deneyiminin en önemli katkılarından oldu.
Döndüğünüzde vizyonunuzun değiştiğini, hayattan
beklentilerinizin bambaşka boyutlara ulaştığını, farklı
bir insan olmanıza yardımcı olduğunu göreceksiniz.
İmkânı olan bütün öğrencilere Erasmus deneyimini
tavsiye ediyorum.”

Lisansüstü Eğitim
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi veya yakın alanlardan
lisans derecesini almış olan ve bu alanda çalışmaya
devam etmek isteyen öğrencilere sunulan lisansüstü
programların eğitimleri fakültemiz tarafından veriliyor.
Yüksek Lisans Programları
X Siyaset Bilimi
X Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
X Klinik Psikoloji
X Psikoloji

Doktora Programı
X Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
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