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Sektörün ihtiyaç duyduğu donanıma sahip çağdaş ve nitelikli profesyoneller…

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Davranış bilimleri ve sağlık alanında
Türkiye’nin ilk tematik üniversitesi olan
Üsküdar Üniversitesi, eğitim - öğretim ve
akademik faaliyetlerinde, “insanı anlamaya
bir adım daha” görüşünü esas almaktadır.
Hem toplum bilimlerinde hem de davranış
bilimlerinde akademik programlarını
multidisipliner bir yaklaşımla sürdürmeyi
benimsemektedir.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin en
temel ideali, profesyonel standartlarda, etik
değerlerin önemle vurgulandığı inter ve
multidisipliner bir eğitim kültürü oluşturmak,
dünya standartlarının üstünde bilim
üretmektir.

Üsküdar’da ulaşım ağının kesişme noktasında yer alan
Merkez, Güney ve Çarşı Yerleşkeleri
Teknolojik alt yapıyla akıllı

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

En yeni teknoloji ile donatılmış 350 kişilik

konferans salonları

Daha küçük çaplı etkinlik ve toplantılar için çok

salonlar

1.800 m2'lik alana sahip

İnsan ve
Toplum
Bilimleri
Fakültesi

amaçlı

yemekhaneler

Farklı yeme-içme alternatifleri sunan açık ve kapalı alana
sahip kafeteryalar

2.500m2'lik laboratuvar alanı
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İnsan sevgisi ile bütünleşmiş nitelikli eğitim

FELSEFE (Türkçe)

Davranış bilimlerinde
yeni yaklaşımlar

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

Felsefe; evreni, insanı, hayatı, bilinci, bilgiyi, bilimi ve değerleri
anlama, anlamlandırma, yorumlama, derin bir biçimde sorgulama
ve tartışma çabası içeren çok yönlü bir disiplindir. Felsefe, bütün
bilimlerin doğduğu kaynak olduğu için varlığı ve olayları bütüncül
bir bakışla anlamaya ve açıklamaya duyulan gereksinimi karşılar.
Bununla birlikte farklı inanç, kültür ve düşünceden olanların bir
arada yaşamayı başarması için demokrasi kültürünün gelişimine
katkı sağlar. Daha iyi bir dünyanın kurulmasında düşünce
eğitimini önemser.
Felsefe Bölümü öğrencileri, felsefe programının kazandırdığı
yeterliliklerin yanında çift anadal ve yan dal yapma ve Sürekli
Eğitim Merkezi’ndeki farklı sertifika programlarına katılma
olanağına sahiptirler. Böylece felsefe öğrencilerinin, çağın
gerektirdiği şekilde çok yönlü donanıma sahip olarak mezun
olabilmeleri amaçlanmaktadır.
Üsküdar Üniversitesi’nde Felsefe Bölümü’nün öğrenim dili
Türkçe’dir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. Ayrıca özgün
felsefe metinlerinin okunabilmesi için öğrencilerimize Grekçe,
Latince ve Arapça seçmeli ders alma imkanı sunulmaktadır.
Felsefe Bölümü’nden mezun olanlar metin okuma becerisi,
eliştiri ve yorum yeteneği, yenilikçi bakiş açısı kazanır. Bu sayede
eleştirmenlik, editörlük, yazarlık gibi alanlarda iş bulabilirler.
Ayrıca pedagojik formasyon eğitimi alarak felsefe grubu
öğretmeni olma imkanı da elde edebilirler.

PSİKOLOJİ (Türkçe ve İngilizce)
Psikoloji Bölümünde, öğrencilerimize psikoloji disiplininin
temel konu başlığı olan insan ve davranışlarına dair temel
süreçler aktarılmaktadır. İnsanın bilişsel, davranışsal ve sosyal
tüm davranışlarının bilimsel yöntem ile incelenmesi psikoloji
disiplininin özünü oluşturmaktadır. Bu temel yaklaşım ile birlikte
disiplinler arası işbirliğini destekleyen eğitim anlayışımız; diğer
psikoloji alanlarında olduğu gibi ruh sağlığına çok boyutlu olarak
öğrencilerimize aktarmaktadır. “Üniversite-Hastane İşbirliği
Modeli” öğrencilerimiz klinik anlamda önemli bir donanıma
sahip olmalarını sağlamaktadır. Eğitim süresince; araştırma,
proje ve sosyal sorumluluk içerikli dersler ve farklı bölümlerden
alınabilecek seçmeli dersler sayesinde öğrenciye kendine özgü bir
ders programını sentezi yapma imkanı sunulur. Ayrıca disiplinler
arası yaklaşımı teşvik amacıyla öğrencilerimiz çift anadal ve
yandal yapmaya yönlendirilebilmektedirler. Psikoloji Bölümü
öğrencileri edindikleri akademik bilgi ve klinik tecrübeleri etkin
olarak kullanabilen, teorik ve pratik alanda donanımlı, çalışan
ve mesleki ahlak bilincinde olan yenilikçi-girişimci-geliştirici
bireyler olarak mezun olurlar.

SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İngilizce)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, günümüzde
yoğunlaşan ilişkiler ağını kavramsal bir çerçeveden
yorumlayabilecek ve güncel gelişmeleri takip edebilecek
öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümün ideali; dünya ve
Türkiye meselelerine hakim, yabancı dil bilgisine sahip, analitik
düşünce yapısını benimsemiş, eleştirebilen ve çözümleyen,
kendisini sürekli yenileyen, girişimci, sorgulayıcı, etik değerleri
benimseyen, ortak çalışmaya ve demokratik katılıma yatkın
bireyler yetiştirmektir.
Bölümden mezun olan öğrenciler Dışişleri Bakanlığı’nda,
uluslararası örgütlerde, Avrupa Birliği kurumlarında, uluslararası
özel şirketlerde ve medyanın siyaset ve dış politika birimlerinde,
bankaların dış ilişkiler bölümlerinde çalışma olanağı
bulabilmektedirler.

SOSYOLOJİ (Türkçe)
Sosyoloji bölümünün programı, öğrencilerin toplumsal olayları
anlama, yorumlama, eleştirel yaklaşım geliştirme ve çözüm
üretebilme kapasitelerini geliştirecek yönde düzenlenmiştir.
Program, sosyolojik analizin temel kuramsal konularını ve
araştırma yöntemlerini kapsayan bir eğitimin yanı sıra geniş bir
kültürel birikim sağlamaktadır.
Bölümün amacı; sosyoloji alanına ve toplumsal hayatın
sağlıklı gidişatına katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede, sosyoloji
disiplininin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış; olayları,
olguları, kuramları eleştirel bir bakış açısıyla çözümleyebilen;
ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan toplumsal gelişmeleri takip
eden ve etik değerleri ilke edinen mezunlar vermeyi hedefliyoruz.
Ayrıca, çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen ve özgün saha
araştırmaları gerçekleştirebilen uzmanlar yetiştirmek en önemli
amacımızdır.
Sosyoloji mezunları alanlarıyla ilgili eğitmen ya da araştırmacı
olmanın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal
hizmetlerde, medya ve iş dünyasında, kamuoyu araştırması
yapan kuruluşlarda, toplum, çocuk ve gençlik merkezlerinde,
rehabilitasyon merkezlerinde, ticaret ve sanayi odalarında, yerel
yönetimlerde, hastane yönetimlerinde, vakıf, STK ve gönüllülük
esasıyla çalışan örgütlerde iş imkanı bulabilmektedir.

