NEDEN SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ?
Uluslararası ilişkilerin farklı disiplinlerine ilişkin temel kavram, soru ve sorunlarını tanıyabilirim,
tanımlayabilirim, yorumlayabilirim.
Siyaset biliminin farklı disiplinlerine ilişkin temel kavram, soru ve sorunlarını tanıyabilirim, tanımlayabilirim,
yorumlayabilirim.
Uluslararası ilişkiler alanındaki düşünürlerin görüşlerini tartışabilirim.
Siyaset bilimi alanındaki düşünürlerin görüşlerini tartışabilirim.
İnsanlık için önemini hiçbir zaman kaybetmeyen bir olgu olarak "siyaseti” anlamlandırabilirim.
Beraber yaşamaya dair düşünüp çözüm üretebilirim.
Uluslararası ilişkiler alanındaki yeni yönelimleri ve tartışmaları betimleyebilirim, örneklendirebilirim,
çözümleyebilirim.
Siyaset bilimi alanındaki
çözümleyebilirim.
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Farklı bilim dallarından (Tarih, Sosyoloji, Hukuk, İktisat vb.) edindiğim bilgileri kullanabilirim ve siyaset bilimi
ve uluslararası ilişkiler bilgimle bağlantılandırabilirim.
Uluslararası ilişkiler alanında edindiğim bilgilerin ışığında ülke ve dünya sorunlarını betimleyebilirim,
yorumlayabilirim, tartışabilirim.
Siyaset bilimi alanında edindiğim bilgilerin ışığında ülke ve dünya sorunlarını betimleyebilirim,
yorumlayabilirim, tartışabilirim.
Tanınmış akademisyenlerden oluşan kadrosuyla Türkiye’nin en etkin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
bölümlerinden birinde eğitim alacağım.
Ders çeşitliliği sayesinde özgürce öğrenim programımı oluşturabileceğim.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimi alırken aynı zamanda Çift Anadal veya Yandal Programlarını da
alabileceğim.
ERASMUS öğrencisi olarak eğitimimin en az bir yarıyılını Avrupa’da geçirebileceğim.
Uluslararası geçerlilikte bir diploma sahibi olabileceğim.
Üniversite kütüphanesinin olanaklarından yararlanabileceğim.
Benimle birebir ilgilenebilecek, eğitim hakkımı koruyan, akademik gelişimimi ve kariyer planlamamı
destekleyen akademik bir aileye kavuşacağım.

Nerede çalışabilirim?
Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı gibi kamu kurumlarında çalışabilirim.
Siyaset ve dış politika birimleri başta olmak üzere medya kuruluşlarında çalışabilirim.
Özel şirketlerin ilgili departmanlarında çalışabilirim.
Sivil Toplum ve Düşünce Kuruluşlarında çalışabilirim.
Akademisyen olabilirim.
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*Tabloda belirtilen bölümler, bölümümüz öğrencileri tarafından tercih edilebilir. Hangi bölümlerle bu
programların yürütüleceği, her yeni eğitim-öğretim döneminde güncellenmektedir. Bu programlara kabul
edilmek için gereken koşullar ayrıca ilgili bölümler tarafından belirlenebilecektir.

