Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi

Merkez Yerleşke
Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sk. No:14,
34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Güney Yerleşke
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 34674 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Çarşı Yerleşke
Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. 34664 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

www.uskudar.edu.tr

uskudaruniversitesi
uskudaruniversitesi

uskudaruni
uskudaruni

ÜÜ.BRŞ.FTS.010
Revizyon No: 0 (02.03.2016)

Tel: +90 216 400 22 22 info@uskudar.edu.tr

Sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip çağdaş ve nitelikli profesyoneller…

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında

İletişim Fakültesi

Üsküdar’da ulaşım ağının kesişme noktasında yer alan

İnsan ve toplum yaşamının her kesitinde merkezi öneme
sahip olan iletişimin, bilişim teknolojilerindeki gelişmelere
koşut olarak toplumsal değişim ve dönüşümün motor gücü
rolünü üstlendiği de gözlenmektedir. Bilgi çağını yaşamakta
olan dünyamızda iletişimin yalnızca bugünün değil, geleceğin
biçimlenmesinde de başrolde olması iletişim eğitiminin
ne kadar önemli ve gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi de alanda iyi yetişmiş
nitelikli akademik kadrosu, son teknolojiyle donanmış fiziki
olanaklarıyla, misyon ve vizyonuna yakışır eğitim-öğretim
programıyla kalifiye iletişimciler yetiştirme görevini üstlenmiş
bulunmaktadır.
İçerisinde yaşadığı dünyayı bütünsel biçimde algılayabilen,
olaylara ve durumlara sorgulayıcı, eleştirel ve analitik
bakabilen kalifiye iletişim profesyonelleri yetiştirmek
temel misyonumuzdur. Bu misyonu en üst düzeyde yerine
getirebilmek için teorinin ve pratiğin birbirini tamamladığı
bütünlüklü bir iletişim eğitimi vermeye özen göstermekteyiz.
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi alanında iyi yetişmiş
güçlü akademik kadrosu, son teknolojiyle donanmış
laboratuvarları, radyo ve televizyon stüdyolarıyla, iletişim
eğitimine insan odaklı yaklaşımıyla geleceğe güvenle
bakabilecek ve geleceği güvenle devralacak entelektüel bireyler
ve kalifiye meslek insanları yetiştirmeyi kendisine vizyon olarak
belirlemiş bulunmaktadır.

Teknolojik alt yapıyla akıllı

Merkez, Güney ve Çarşı Yerleşkeleri

kampus sistemi
Öğrencilere sınıflarda akıllı tahta sistemi ile
öğrenim görme imkânı
Merkez Yerleşkeye 200 m. yürüme mesafesinde olan 80
kişilik kapasiteye sahip kız

öğrenci konuk evi
Erkek ve kız öğrenciler için birçok yurtla iş birliği
İnternet üzerinden de erişilebilen elektronik katalog
tarama sistemine (OPAC) sahip

kütüphane

Serbest kullanıma açık PC ve IMAC bilgisayarlardan
oluşan

e-kütüphane

İletişim
Fakültesi

En yeni teknoloji ile donatılmış 350 kişilik

konferans salonları
Daha küçük çaplı etkinlik ve toplantılar için çok

salonlar

1.800 m2'lik alana sahip

amaçlı

yemekhaneler

Farklı yeme-içme alternatifleri sunan açık ve kapalı alana
sahip kafeteryalar
2.500m2'lik laboratuvar alanı
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GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

İnsan sevgisi ile bütünleşmiş nitelikli eğitim

Dijital iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, multimedya iletişim ortam ve
araçlarının hızla yaygınlaşan kullanım alanı, görsel tasarımı giderek çok daha
önemli kılmaktadır. Sözlü ve yazılı iletişimin yanında görsel iletişimin de
önemli bir insanal iletişim formu olduğu bilinmektedir. Baskı teknolojilerindeki
gelişmelerle birlikte kitle iletişimin sanatsal ve endüstriyel ortamında oldukça
önemli bir unsur haline gelen görselliğin, şimdilerde içerisinde bulunduğumuz
dijital dönemde hem iletişimsel hem de sanatsal açıdan çok daha merkezi bir
yere konumlandığı gözlenmektedir. Bu da iletişim eğitiminde görsel iletişime yer
verilmesinin ne denli ciddi bir önem arz ettiğini ortaya koymaktadır.

İletişim Eğitiminde
Davranış Bilimleri Odaklı
Yeni Bir Yaklaşım

Görsel İletişim Tasarımı mezunları, medya sektörünün görsel iletişimle ilgili
tüm alanlarında istihdam olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca kamu ve özel
sektör kurumlarının kurumsal iletişim birimlerinde, reklam ve halkla ilişkiler
kuruluşlarının görsel iletişim ve tasarım birimlerinde, internet medyasında vb.
pek çok alanda istihdam edilebilmektedirler.

HALKLA İLİŞKİLER
Modern toplum yapısının biçimlenmesiyle, demokratik sistemin ve serbest piyasa
ekonomisinin gelişmesiyle birlikte halkla ilişkiler, tanıtım, imaj, propaganda,
reklam gibi kamusal alanda güçlü temsil ortamları oluşturmaya yönelik yöntem
ve tekniklere de gereksinim duyulmaya başlandığı görülmektedir. Seçme ve
seçilme esasına dayalı demokratik sistemlerin gelişmesine koşut olarak siyasetin
aktörleri de siyasette başarılı olabilmenin sırrını tanıtım, propaganda, reklam gibi
halkla ilişkiler teknik ve yöntemlerinde bulmaya yönelmişlerdir. Diğer yandan
serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte başlayan rekabet nedeniyle
piyasada iş yapan kurum, kuruluş ve kişilerin başarının anahtarını tanıtım,
reklam, propaganda, dolayısıyla da halkla ilişkiler olarak görmeleriyle birlikte söz
konusu alanda profesyonelleşmenin gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bugün gelinen noktada halkla ilişkiler, interdisipliner bir yapıya da bürünerek
hayli önemli ve geleceği de oldukça parlak bir bilimsel ve mesleki alan haline
gelmiş bulunuyor. Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde lisans
eğitimi vermekte olan Halkla İlişkiler bölümü de alanda güçlü meslek insanları ve
kalifiye akademisyenler yetiştirmek amacına dönük olarak işlerlik göstermektedir.
Halkla İlişkiler bölümü mezunları, halkla ilişkiler ve reklam işiyle uğraşan
profesyonel ajanslarda, özel ve kamusal statüdeki bütün kurum ve kuruluşların
kurumsal iletişim birimlerinde, siyasi aktörlerin ve kişilerin halkla ilişkiler ve imaj
danışmanlığı görevlerinde bulunabilmektedirler.

MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde akademik ve bilimsel odaklı bir eğitimöğretim anlayışı esas alınmaktadır. Medya ve iletişim alanının daha çok uygulama
alanlarına yoğunlaşan diğer bölümler için Medya ve İletişim Sistemleri bölümü
bir bakıma kuramsal bilgi desteği de sağlamaktadır.
Medya ve İletişim Sistemleri bölümü, akademik ve bilimsel anlayış üzerine
odaklanması nedeniyle daha çok, alana akademisyen, araştırmacı ve bilim
insanı yetiştirmek misyonu etrafında biçimlendirilmiştir. Bu yanıyla bölüm,
diğer bölümler için bir yandan bilimsel bir temel oluşturma işlevine sahiptir, bir
yanıyla da program niteliği gereği diğer bölümlerin tümüne akademik anlamda
bir şemsiye görevi görmektedir.
Medya ve İletişim Sistemleri bölümü mezunları, öncelikle iletişim bilimleri

alanında sağlam bir akademik formasyona sahip olmaktadırlar. Bu da
onların akademik alanda ilerlemelerine olanak vermektedir. Ayrıca medya
sektörünün hemen tüm alanlarında, özel ve kamu kurumlarının kurumsal
iletişim birimlerinde, reklam ve halkla ilişkiler sektöründe istihdam olanağı
bulabilmektedirler.

RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA
Radyo, televizyon ve sinema gibi kitlesel iletişim araçlarının toplumda
yaygınlaşmasıyla birlikte iletişimin önce toplumsal, ardından da bilimsel bir
olgu olarak biçimlendiğini görüyoruz. İletişim teknolojisindeki gelişmelerle
sosyoekonomik dönüşümlerin oluşturduğu birliktelik, toplumsal yaşamı her
boyutuyla kuşatan kitle iletişim endüstrisi olarak biçimlenmiştir. Kitle iletişim
araçlarının toplumdaki etkinlik alanlarını hızla genişletmelerine koşut olarak
alanda görev yapacak profesyonellerin eğitiminin ciddiyeti de, giderek çok
daha önem kazanmaya başlamıştır.
Radyo Televizyon ve Sinema bölümü, nitelikli akademik kadrosu, fizik ve
teknik donanımlı mekânlar, laboratuvarlar ve radyo-televizyon stüdyolarıyla
teorik ve uygulamalı eğitimin bütünleştiği, yalnızca bugünü değil geleceği de
dikkate alarak hazırlanmış müfredatıyla öğrencileri kalifiye meslek insanları
olarak yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Radyo Televizyon ve Sinema bölümü mezunları radyo, televizyon, sinema
sektörünün yanında yazılı basın, reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim,
insan kaynakları, siyasal iletişim vb. medyayla ilişkili hemen tüm sektörlerde
istihdam olanağı bulabilmektedirler.

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ
Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü, günümüzün ileri endüstri toplumlarında
giderek değer kazanan nitelikte insan yetiştirmek amacına dönük olarak
yapılandırılmıştır. Sağlam bir akademik anlayışa uygun olarak hem entelektüel
bilgi birikimi açısından nitelikli hem de ilgili sektörlerin gereksinimlerine yanıt
verecek kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuş olan Reklam Tasarımı
ve İletişimi bölümümüz nitelikli akademisyen kadrosu, öğrencinin ilgi ve
yönelimlerine yanıt vermeye elverişli ders programıyla dört yıllık lisans eğitimi
vermektedir.
Reklam Tasarımı ve İletişimi bölümü mezunları, reklam, halkla ilişkiler,
pazarlama, insan kaynakları, siyasal iletişim uygulamaları vb. pek çok alanda
ve sektörde istihdam edinme olanağına sahiptirler.

YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK
Çağımıza damgasını vuran bilişim teknolojileri içerisinde gelişen internet,
insanlık için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. İnternetle birlikte iletişim
ve medya alanında da çok farklı yapısal ve işlevsel dönüşüm süreçleri
başlamıştır. Yazılı basın, görsel işitsel medya gibi ayrımlar ortadan kalkarak
bütünleşik, girift bir medya yapılanması ortaya çıkmıştır. Yeni Medya ve
Gazetecilik bölümü de medya ve iletişim alanındaki bu yeni duruma uygun
kalifiye eleman yetiştirmek üzere yapılanmıştır.
Yeni Medya ve Gazetecilik bölümü mezunları, medya sektörünün tüm
alanlarında (gazete, radyo, televizyon, internet gazeteciliği vb.), kamu ve özel
sektörde kurumsal iletişim birimlerinde; reklam ve halkla ilişkiler birim ve
ajanslarında sosyal medya sorumlusu olarak istihdam edilebilmektedirler.

