İNSAN VE
TOPLUM
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

DEĞİŞEN DÜNYANIN
VİZYONER ÖNCÜLERİ

Dünyamızın daha önce hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük bir
hızla değiştiğini ve dönüştüğünü kavrayan fakültemiz; değişimi iyi
kavrayan, bilgi ve becerilerini topluma, endüstriye ve evrensel bilime katkı sağlayacak şekilde kullanabilen, böylece alanında topluma
öncülük edebilecek bireyler yetiştiriyor. Alanlarında yetkin, nitelikli
insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin eğitim müfredatı; öğrencilerimizin profesyonel ve akademik
alanda ihtiyaç duyacakları nitelikler çerçevesinde şekillendirilmiştir.

Uygulamalı Eğitim
Anlayışı
Teorik derslerin yanı sıra, mesleki pratiklerin uygulandığı eğitim içerikleriyle eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilerimizin, teorik bilgileri uygulamalarla
pekiştirilmektedir. Akademik ve sosyal
imkânlarla zenginleştirilmiş üniversite ortamında eğitim hayatlarını geçirecek olan öğrencilerimizin; müfredat
dışı güncel bilgiyle teması konferanslar,
seminerler ve panellerle zenginleştirilmekte, sergi, gezi, sinema ve konser
gibi sanatsal aktivitelerle kültürel, sanatsal ve estetik ihtiyaçları karşılanmakta, kendilerini keşfetmeleri ve çok yönlü
bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

Güçlü Akademik Kadro
ve Uluslararası Fırsatlar
Fakültemizdeki
tüm
dersler;
kendi
disiplinlerindeki
uzmanlıklarını
kanıtlamış, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği
Çerçeve Prog- ramı başta olmak üzere,
çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde
aktif rol oynayan akademisyenler tarafından verilmektedir. Gerçekleştirdikleri
bilimsel araştırma ve yayınlarıyla alanlarında tanınan ve söz sahibi olan öğretim
üyelerimiz, fakültemi- zin önemli zenginlikleri arasındadır. Fakülte öğrencilerinin sadece yurt içinde değil, yurt dışında
da deneyim kazanmaları ve hayata farklı
pencerelerden baka- bilen bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Yurt dışında akademik ve kültürel iş birlikleri, Bologna süreci ve Erasmus+ prog- ramlarıyla sağlanan uluslararası açılımlarla, öğrencilerimizin dünyaya ve evrensel bilgiye ulaşmaları için farklı imkânlar sunulmaktadır.

BÖLÜMLER

İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce - DİL)

Zenginleştirilmiş eğitim içerikleriyle çok yönlü öğrenci gelişimini destekleyecek üniversite ortamını sürekli kılan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümümüz; mesleklerinde fark yaratan
mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı içeriğine ek olarak İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, İngilizce
Öğretmenliği ve zorunlu ikinci yabancı dil
içeriği ile Türkiye’deki ilk ve tek dördü bir
yerde prog- ramına sahip olan bölümümüz;
öğrencileri- miz ve öğretim üyelerimizin engelsiz iletişim kurmasına fırsat sunan destekleyici bir akademik yapıda kurgulanmıştır. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nde
kolaylıkla yandal veya çift anadal yapma
olanağına sahip olan öğrencilerimiz, Erasmus imkânları kapsamında İngiltere, İspanya, Polonya, İtal- ya, Fransa gibi ülkelerle olan iş birliğimizden yararlanabilirler. Hayata farklı pencerelerden bakabilen bireyler
yetiştirmeyi amaçladığımız bölümümüzde;
yurtdışındaki üniversitelerle ortak diploma ve
dönemsel eğitim alma yönündeki çalışmalar
da sürdürülmektedir.

İngilizce Mütercim
ve Tercümanlık
(İngilizce - DİL)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
alan içeriğinin yanı sıra İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve Edebiyatı alanlarıyla birlikte ikinci hatta
üçüncü bir yabancı dili de öğretme olanaklarına sahip olan bölümümüz; eğitim içeriğinde yer alan İngiliz Dili ve Edebiyatı temel dersleriyle, öğrencilerimizin farklı alanlarla tanışarak İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümü'nde yandal yapma ve istedikleri durumda kolaylıkla çift anadal yapma olanağı da sağlamaktadır. Erasmus+ kapsamında AB ülkeleri ile iş birlikleri ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak diploma aracılığıyla öğrencilerin hem yurt içinde hem de yurt dışında deneyim kazanması ve farklı bakış açıları geliştirmesinin amaçlandığı bölümümüzde; bütüncül bir yaklaşımla, öğrencilerin kişisel gelişimleri
de desteklenmektedir. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nde, öğrenci gelişimini sürekli destekleyecek anlayış ve ortam sunularak öğrencilerin sadece akademik alanda değil
çok yönlü olarak yetiştirilmeleri amaçlanmıştır.

Psikoloji

(Türkçe/İngilizce - EA)
Küreselleşen dünyada psikolojinin önemi ve psikoloji mezunlarına olan ihtiyacın sürekli arttığını kavramış olan Psikoloji Bölümümüzün amacı;
öğrencilerin kanıt temelli bilimsel bilgi ile donatılmış, insan odaklı düşünen, çağdaş yöntemlerle hizmet üreten, psikolojinin farklı uygulama ve
araştırma alanlarında görev yapabilecek öncü
bireyler yetiştirmektir.
Bölüm mezunlarının, günlük yaşamdaki önemli
sorunlara yaratıcı çözümler bulabilen, toplumsal sorumluluk duyguları yüksek psikologlar
olarak toplumsal yaşantıya önemli katkılar sağlaması hedeflenmektedir. Psikoloji Laboratuvarı’nda araştırma ve projelere katılarak hem bölüm üyelerinin çalışmalarına katkıda bulunma hem de
kendi çalışmalarını öğretim üyelerinin denetimi altında yürütme fırsatı bulan öğrencilerimiz; bilimsel düşünme, analiz etme ve yaratıcılık becerilerini geliştirirler. Bölüm mezunları; çeşitli devlet kurumlarında, üniversitelerde, hastanelerde, eğitim kurumlarında, psikoterapi kliniklerinde, rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde, psikiyatri servislerinde, araştırma-geliştirme enstitülerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, medya kuruluşlarında, şirketlerin insan kaynakları birimlerinde,
kamuoyu & pazar araştırma şirketlerinde ve daha birçok sektörde görev alabilirler.

Türk Dili ve Edebiyatı
(Türkçe - SÖZ)

Uluslararası kriterlere uygun dinamik bir
müfredata sahip olan Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümümüz; yaşam boyu öğrenme odaklı,
Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma
yapabilecek, okuma kültürü oluşturma ve
geliştirmeye katkılar sağlayacak bireyler
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Alanlarında
yetkin
bireyler
olmaları
hedeflenen öğrencilerimizin; edebiyata ilişkin
kavramları, akımları, kuramları ve metinleri
açıklayabilecek, inceleyebilecek, Türkçe’nin
doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük
edebilecek, okuma kültürü oluşturma ve
geliştirmeye katkılar sağlayacak, dil becerilerini geliştirebilecek yetkinlikte mezun olması
hedeflenmektedir. Çeşitli akademik organizasyonlar aracılığıyla derslerin çok ötesinde
bilimsel bir ufuk geliştiren öğrencilerimiz;
musiki etkinliklerle, kültürel gezi şeklinde
düzenlenen programlarla kişisel ve kültürel
gelişimlerine katkı sağlamaktadır.
Bölüm mezunlarımız; kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, TRT’de ve yükseköğretim
kurumlarında çalışabilirler. Pedagojik formasyon eğitimi alanlar öğretmenlik yapabilirler. Gazete
ve dergilerde yazarlık, editörlük yapabilecekleri gibi TİKA, Yunus Emre Vakfı, kütüphaneler gibi
kurumlarda görev alabilirler.

Felsefe
(Türkçe - EA)
Yeni bir anlayışın temsilcisi ve uygulayıcısı olma hedefiyle yola çıkan
bölümümüz; geleneksel felsefe kültürünün edinilmesini ve aynı zamanda bu kültürün günümüzü anlamada kullanılabilmesine yönelik bir
program uygulamayı amaçlamaktadır.
Felsefenin binlerce yıldır varlığını
sürdürebilmesi, çağının sorunlarıyla kurduğu çok yönlü ilişkiyle yakından ilgilidir. Felsefe aynı zamanda çağlar boyunca insanı, toplumu
ve doğayı konu edinmiş, dolayısıyla da bilimlerle hep iç içe olmuştur.
Bu alanlara günümüzde -özellikle
mantıkla ilgi içinde- yapay zekâ çalışmaları da eklenmiştir. İstinye Üniversitesi’nin zengin akademik kadrosu, öğrencilerimizin farklı bilim
dallarından ilgileri doğrultusunda
ders alabilmelerine, yandal ve çift
anadal yapabilmelerine, geleceğin filozofları olarak yetişmelerine
olanak vermektedir.
Felsefenin sorunları anlamak ve
çözüm üretmek için kullandığı geleneksel -eleştirel- yöntem, mantıkla gittikçe derinleşen ilişkisi sayesinde, yeniden biçimlenmiştir.
Uygulayacağı eğitim programıyla, günümüzü anlamayı ve sorunlara çözüm önerileri getirebilmeyi,
sonuçta bilim-felsefe-insan-toplum ilişkisini sorgulamayı teşvik
edecek olan bölümümüz; mezunlarımızın her alanda kullanabilecekleri becerilerle donatılmasını
amaçlamaktadır.

OLMANIN AYRIC ALIKLARI
Güçlü
Akademik Kadro

Etkinliklerle Zenginleştirilmiş
Kampüs Hayatı

Çift Anadal ve Yandal
Yapabilme Kolaylığı

Uluslararası Eğitim
İmkânları

Zengin Kütüphane ve
Online Erişim Olanakları

Alanında Dünya ile Yarışan
Laboratuvarlar ve Eğitim Alanları

Sektör Temsilcileri ile
Tasarlanan Güncel Müfredatlar

Verimli Yabancı Dil Eğitimi

NONA İstinyelilik Diploması ile
Kariyer Hayatına
Önde Başlamak

Kesintisiz ve Yüksek Oranlı
Burs İmkânları

Etkin Uzaktan Eğitim
Platformu

Girişimciliği Destekleyen
Üniversite Kültürü

Geniş Staj Olanaklarıyla
Deneyimleyerek Öğrenme

Kişisel Gelişime ve Kariyere
Yönelik Akademik Rehberlik

2 KAMPÜS 16 AR-GE MERKEZi

ÖĞRENCİ

619
AKADEMİSYEN

246
DOKTOR
ÖĞRETİM
ÜYESİ

2
ERASMUS
108

135
Profesör

ÜNiVERSiTE
HAREKETLİLİĞİ

82 ÖĞRENCi
KULÜBÜ

Kongre Merkezi
603 Etkinlik

11947 54 77.000
Metrekare Kapalı Alan
DOÇENT

Metrekare
Açık Alan

33 TÜBiTAK PROJESi

2 MYO 30 PROGRAM

9 FAKÜLTE 51 BÖLÜM
3 ENSTiTÜ 23 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI
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