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Estetik bilinci yetkin, uluslararası 
düzeyde etkin, özgür sanat ve tasarım eğitimi



MİSYON
Bilim ve teknolojiyi kullanan, araştıran; mesleki bilgi 
ve beceriye sahip, öğrenme odaklı çalışma alışkanlığı 
kazanmış, evrilen tasarım eğitimi modellerine, değişen 
rollere ve gelişen teknolojilere göre özgün, iddialı 
görüşler sunan, bilgili, iş birliği ve ekip çalışması 
yapabilen, etik, yetenekli ve insani değerlerle 
donanmış; interdisipliner ve transdisipliner çalışabilen 
TASARIMCILAR ve SANATÇILAR yetiştirmektir. 
 

VİZYON
Çağın gerektirdiği tüm teknik donanımları kullanabilen, 
ulusal ve uluslararası yarışmalarda kendini 
gösterebilen, tasarla-yap projeleri ve alanı ile ilgili 
özgün çalışmalar yürütebilen, ulusal ve uluslararası 
çevrelerde tanınan, danışılan, öncü, Ankara Medipol 
Üniversitesi’nin bir parçası olmanın gururunu taşıyan 
lider bir fakülte olmaktır.  
 

AKADEMİK KADRO
Geleceğin tasarımcılarını, sanatçılarını ve bilim  
insanlarını yetiştirecek, alanında en donanımlı 
akademisyen kadromuz, farklı eğitim ekollerini 
benimsemiş, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış 
öğretim elemanlarından oluşmaktadır.

HAZIRLIK PROGRAMI
Üniversitemiz bünyesinde eğitim dili %100 Türkçe 
ve %100 İngilizce programlarıyla Türkiye’nin en 
modern ve çağdaş eğitim kurumları içerisinde yer 
alan fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitimlerini 
yürütmektedir.  

Öğrencilerin eğitim dili İngilizce olan mesleki derslerde 
başarılı olabilmeleri için yabancı dil yeterlilik sınavını 
geçmeleri ya da hazırlık sınıfı eğitimlerini başarıyla 
tamamlamaları gerekmektedir. Türkçe bölümlere 
kayıt olan öğrencilerimiz de isteğe bağlı olarak hazırlık 
eğitiminden yararlanabilmektedir. 

Üniversitemiz Hazırlık Okulunda sürdürülen Yabancı 
Dil Hazırlık eğitiminin bir bölümü tercih edilmesi 
halinde yurtdışında yapılabilmektedir.



Bütünleşik Program 
Lisans eğitimi döneminin ilk iki yılında başarı 
kriterlerini sağlayan öğrencilerimiz lisans ile bütünleşik 
olarak yükseklisans ve/veya doktora programına 
başlayabilmekte, kariyer hedeflerine daha kısa sürede 
ulaşabilmektedir. 

Medipol Eğitim Vakfı (MEV) Bursu
ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Seçme Sınavında  
ilk 1000’e giren öğrencilere ve yıl içerisindeki eğitimde 
başarı gösteren öğrencilere durumlarına özel başarı 
bursları ve yurtdışında yabancı dil eğitim destekleri 
verilmektedir. Diğer burs olanakları hakkında 
üniversitemizin web sayfasından bilgi alınabilmektedir. 

FAKÜLTE OLANAKLARI

Derslikler
Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun olarak 
akıllı tahta ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır. 

Laboratuvarlar
Öğrencilerimizin eğitimleri sırasında gereken el 
becerilerini ve yetkinlikleri kazanmalarını sağlamak 
amacıyla tasarım laboratuvarımız ve maketlerimiz 
bulunmaktadır.

Her biri, tüm öğrencilerimizin rahatlıkla pratik 
yapabilecekleri büyüklükte ve birbirinden ayrı 
alanlarda kurulu bu üniteler ülkemiz standartlarının 
üzerinde olup öğrencilerin pek çok uygulama 
yapmaları sağlanmaktadır.

Ayrıca endüstriyel mutfak ve servis alanları ile 
öğrencilerimiz, Türk ve dünya mutfaklarına ait 
uygulamaları deneyimleyebilmektedir.

Bilgisayar laboratuvarı
60 bilgisayara sahip bir bilgisayar laboratuvarı 
bulunmaktadır. 

Seminer salonu
Toplantı ve seminer salonları mevcuttur.

Kütüphane
Ankara Medipol Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi’nden yararlanılmaktadır.



Sosyal ve sportif etkinlikler ile kulüp ve 
toplulukları
Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık 
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın öğrencilere 
sunduğu sosyal, sportif, kültürel, danışma ve rehberlik 
faaliyetlerinden yararlanabilmektedir. 

Kafeterya ve yemekhane olanakları
Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığı Beslenme Birimi, üniversitemizin 
tüm öğrencileri için öğle yemeği hizmetini organize 
etmektedir. Okulumuzun yemekhane hizmetinden 
yararlanmak isteyen öğrencilerin özellikleri dikkate 
alınarak, onların enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarını 
karşılayacak, yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine 
uygun ve mevsim özelliklerini göz önünde bulunduran 
günlük menüler oluşturulmaktadır.

ERASMUS
Fakültemizin Avrupa Birliği Socrates/Erasmus öğrenci 
değişim programları çerçevesinde çeşitli üniversitelerle 
karşılıklı anlaşma çalışmaları devam etmektedir. 
Amacımız, öğrencilerimizin değişik kültürlerle 
tanışmasına destek sağlamaktır.



İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
İç mimarlık ve çevre tasarımı, kullanıcının estetik 
kimlik oluşturma beklentilerini karşılamanın yanı sıra 
fonksiyonel ihtiyaçlarına da cevap vererek en konforlu 
ortamı ortaya çıkarmak için bilimsel ve teknik verileri 
kullanan, tasarıma dayalı bir meslek dalıdır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerimiz, 
analitik düşünebilen ve iç mekan tasarım sorunları 
karşısında kullanıcı gereksinimlerini temel alarak 
çözüm üretebilen meslek insanları olmalarını 
sağlayacak bir eğitim almaktadır. Öğrencilerin 
üniversite içinde farklı bölümlerle disiplinler arası 
çalışmalara katılmaları; yurt içi ve yurt dışında 
tanınan, meslek alanındaki yeniliklere öncülük eden 
paydaş profesyonellerle etkileşim halinde olmaları 
hedeflenmektedir. 

Amacımız, çağımızın gerektirdiği özgün çözümleri, 
bilgisayar destekli tasarım ve çevresel teknolojilerden 
faydalanarak üretebilen ve yaratıcı, yenilikçi, biçim 
ve işlev ilişkisini estetikle birleştiren İÇ MİMAR VE 
TASARIMCILAR yetiştirmektir.



GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 
(İNGİLİZCE)
Beslenme, gıda bilimi, gıda hijyeni, yeni ürün 
geliştirme, yiyecek ve içecek işletmeciliği ve 
pazarlaması, yemek kültürü ve tarihi, dünya mutfak 
kültürleri, modern mutfak teknikleri gibi geniş bir 
yelpazede teorik ve pratik bilgilerle dolu, çağdaş, 
bilimsel ve kaliteli bir eğitim-öğretim sağlamak 
suretiyle konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri için 
nitelikli profesyoneller yetiştirilerek, başta turizm ve 
yeme-içme sektörü olmak üzere, gıda ile ilişkili tüm 
alanlarda vizyon sahibi şeflere yönelik ihtiyaç büyük 
ölçüde giderilmiş olacaktır. Ayrıca, akademik yönü 
kuvvetli bireyler yetiştirerek öğretmen açığı ile nitelikli 
akademisyen açığını kapatmak, aynı zamanda kendi 
işletmesini açmak isteyen GİRİŞİMCİLER yetiştirmektir.

İNGİLİZCE HAZIRLIK
Bölümümüzün eğitim dili  İngilizcedir. Programda 
da hazırlık sınıfı zorunludur. Öğrencilerin eğitim dili 
İngilizce olan mesleki derslerde başarılı olabilmeleri 
için yabancı dil yeterlilik sınavını geçmeleri ya da 
hazırlık sınıfı eğitimlerini başarıyla tamamlamaları 
gerekmektedir
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