
Felsefe Bölümü Öğrenim Çıktıları 

No Program Çıktıları 

1 Felsefe alanında üretilen bilgileri anlar ve aktarır. 

2 Felsefeye yakın disiplinler hakkında yeterli bilgiye sahip olur. 

3 İnsanlığın evrensel nitelikteki problemlerinin bilincinde olur, bu alandaki sorgulamaları 

gösterir. 

4 Çağdaş dünyanın mevcut sorunlarını felsefi olarak inceler. 

5 Evrensel felsefe sorunlarının, yerel düzeydeki sorunlara göre yerini belirler. 

6 Çalışma alanlarında karşılaşılan tekil sorunları tanımlar, çözer ve gerektiğinde kullanır. 

7 Sahip olunan bilgi birikimini karşılaşılan sorunları çözmede sistematik ve tutarlı biçimde 

kullanır. 

8 Bilim, kültür, sanat gibi alanlara ilişkin sorunları felsefi açıdan değerlendirir, irdeler, disiplinler 

arası bilgiyi kullanır, planlar. 

9 Analitik ve sentetik düşünme, okuma, yazma ve aktarma yetkinliğini kazanır. 

10 Felsefe alanında bilgi birikimini dünya sorunlarının çözümünde kullanabilmek için araştırma 

yürütür ve yöntem geliştirir. 

11 Felsefe alanında karşılaşılan sorunlara ilişkin farklı bakış açıları geliştirici araştırmalar yapar ve 

elde ettiği bilgiyi sorunların çözümünde kullanır. 

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak felsefe alanındaki 

bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. 

 

Psikoloji Bölümü Öğrenim Çıktıları 

No Program Çıktıları 

1 Yerel ve evrensel düzeyde psikoloji birikimlerini anlar ve aktarır. 

2 Psikolojinin ilgisi dâhilinde olan konuları psikolojinin kavram ve terimleriyle açıklar. 

3 Psikolojinin bir bilim olduğunu ve davranışlar ile ilgili çözümlemelerin bilimsel yöntemle 

çözülebileceği bilgisini edinir. 

4 Bilimsel ve klinik olarak işlenen konulara çok yönlü yaklaşır. 

5 Bilimsel yöntem ile araştırma becerisi kazanır. 

6 Güncel bilimsel psikoloji bilgisine nasıl ulaşacağını öğrenir. 

7 Psikoloji ile ilgili öğrenilmesi gereken konuların farkına varır. 

8 Bilimsel ve klinik olarak işlenen konuları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir. 

9 Edindiği bilgileri belirli bir yeterliliğe ulaşmadan kullanmaması gerektiğini kavrar. 

10 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar. 



11 Sosyal sorumluluk projelerini içinde yer alabilecek yeterlik kazanır. 

12 Psikoloji mesleğinin gerektirdiği sorumluluğu taşır. 

 

Psikoloji  (İngilizce) Bölümü Öğrenim Çıktıları 

No Program Çıktıları 

1 Yerel ve evrensel düzeyde psikoloji birikimlerini anlar ve aktarır. 

2 Psikolojinin ilgisi dâhilinde olan konuları psikolojinin kavram ve terimleriyle açıklar. 

3 Psikolojinin bir bilim olduğunu ve davranışlar ile ilgili çözümlemelerin bilimsel yöntemle 

çözülebileceği bilgisini edinir . 

4 Bilimsel ve klinik olarak işlenen konulara çok yönlü yaklaşır. 

5 Bilimsel yöntem ile araştırma becerisi kazanır. 

6 Güncel bilimsel psikoloji bilgisine nasıl ulaşacağını öğrenir. 

7 Psikoloji ile ilgili öğrenilmesi gereken konuların farkına varır. 

8 Bilimsel ve klinik olarak işlenen konuları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirir. 

9 Edindiği bilgileri belirli bir yeterliliğe ulaşmadan kullanmaması gerektiğini kavrar. 

10 Yaşam boyu öğrenmenin önemini kavrar. 

11 Sosyal sorumluluk projelerini içinde yer alabilecek yeterlik kazanır. 

12 Psikoloji mesleğinin gerektirdiği sorumluluğu taşır. 

 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenim Çıktıları 

No Program Çıktıları 

1 Siyaset Bilimi kuramları ve uygulamalarını kavrar. 

2 Uluslararası İlişkiler kuramlarını ve uygulamalarını kavrar. 

3 Uygarlıkların gelişimini ve karşılıklı etkileşimini kavrar. 

4 Temel hukuk bilgisini kavrar. 

5 Uluslararası örgütlerin yapı ve işleyişini analiz eder. 

6 Uluslararası İlişkiler ile ilgili alt disiplinler ve diğer sosyal bilimler arasında bağ kurabilme 

becerisine sahip olur. 

7 Genel ekonomi ve uluslararası ekonominin işleyişini kavrar. 

8 Türkiye ve Dünya siyasal tarihini kavrar. 

9 Türk Dış Politikasının işleyişini analiz eder. 

10 Bölgesel siyasi ve ekonomik kriz çözümlerini analiz eder. 



11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak siyaset bilimi ve 

uluslararası ilişkiler alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. 

12 Analitik ve sentetik düşünme, okuma, yazma ve aktarma yetkinliğini kazanır. 

13 Sahip olunan bilgi birikimini karşılaşılan sorunları çözmede sistematik ve tutarlı biçimde 

kullanır. 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü Öğrenim Çıktıları 

No Program Çıktıları 

1 Siyaset Bilimi kuramları ve uygulamalarını kavrar. 

2 Uluslararası İlişkiler kuramlarını ve uygulamalarını kavrar. 

3 Uygarlıkların gelişimini ve karşılıklı etkileşimini kavrar. 

4 Temel hukuk bilgisini kavrar. 

5 Uluslararası örgütlerin yapı ve işleyişini analiz eder. 

6 Uluslararası İlişkiler ile ilgili alt disiplinler ve diğer sosyal bilimler arasında bağ kurabilme 

becerisine sahip olur. 

7 Genel ekonomi ve uluslararası ekonominin işleyişini kavrar. 

8 Türkiye ve Dünya siyasal tarihini kavrar. 

9 Türk Dış Politikasının işleyişini analiz eder. 

10 Bölgesel siyasi ve ekonomik kriz çözümlerini analiz eder. 

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak siyaset bilimi ve 

uluslararası ilişkiler alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. 

12 Analitik ve sentetik düşünme, okuma, yazma ve aktarma yetkinliğini kazanır. 

13 Sahip olunan bilgi birikimini karşılaşılan sorunları çözmede sistematik ve tutarlı biçimde 

kullanır. 

Sosyoloji Bölümü Öğrenim Çıktıları 

No Program Çıktıları 

1 Sistematik ve kavramsal düşünme yetenek ve kapasitesini geliştirir. 

2 Toplumsal olay ve olguları sosyolojik bilgi ve bakış açısıyla analiz edebilme becerisi kazanır. 

3 Sosyolojik bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve teknolojik gelişmeleri kullanır. 

4 Mesleğin gerektirdiği etik sorumluluğu taşır. 

5 Yerel ve evrensel toplumsal sorunların farkındadır ve bunları sosyolojik olarak analiz edebilir. 

6 Sosyolojiye yakın disiplinler hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olur. 

7 Yaşam boyu öğrenmenin anlamını ve önemini kavrar. 

8 Akademik düzeydeki konuları tartışma ve analiz edebilme becerisi kazanır. 



9 Toplumsal değişmenin dinamiklerini anlar ve yorum getirir. 

10 Sosyoloji alanında bilgi birikimini dünya sorunlarının çözümünde kullanabilmek için araştırma 

yürütür ve yöntem geliştirir. 

11 Analitik ve sentetik düşünme, okuma, yazma ve aktarma yetkinliğini kazanır. 

12 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak sosyoloji alanındaki 

bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. 

Tarih Bölümü Öğrenim Çıktıları 

No Program Çıktıları 

1 İnsanlık tarihinin geçirdiği dönemler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olarak analitik, 

tarihsel bir bakış açısı edinir. 

2 Geçmişin bilgisini edinerek dünyayı, dünya içinde kendi yerini saptama ve anlama yeteneği 

geliştirerek günümüzün karmaşık dünyasını daha iyi kavrayabilir. 

3 İnsanlık tarihinin bilgisini edinme yoluyla öğrenci kendi deneyimlerini kavrama, yorumlama ve 

davranışa dönüştürme özelliği ve becerisi kazanabilir. 

4 Günümüz ile geçmiş arasındaki tarihsel ilişkiyi, tarihsel sürecin değişkenliği ve sürekliliğini 

kavrayarak Dünya tarihi ve Milli tarih bilgisine karşılaştırmalı bir bakış açısıyla sahip olur. 

5 Tarih alanının terminoloji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme, alana yönelik kaynaklara 

ulaşma ve bu kaynaklardaki bilgileri sınıflandırma, ayırt etme, eleştirme, yorumlama ve sentezleme 

becerisi kazanır. 

6 Araştırma sonuçlarını, Tarih yazım türlerini ve tarih alanının yöntem ve teknikleri kullanarak 

bağımsız ya da ortak çalışmayla sözlü ve yazılı aktarma becerisine sahip olur. 

7 Tarihsel metinleri (Osmanlı Türkçesi) okuma ve transkripsiyon yapabilme becerisine sahip 

olur. 

8 Alan dışı derslerle diğer sosyal bilimlerden yararlanma bilgi ve pratiğini öğrenerek disiplinler 

arası çalışma yapma becerisine sahip olur. 

9 Alanın ihtiyacı olan bilgisayar yazılım ve donanımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanma becerisi kazanır. 

10 Meslekî ve ahlakî sorumluluk bilincine sahip olur. 

11 Tarih ve diğer alanlarda bilimsel, çağdaş gelişmeleri takip edip kendini geliştirerek yaşam 

boyu öğrenme becerisini edinmiş, etkin ve katılımlı vatandaşlık yeteneği kazanır. 


