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İLETİŞİM 
FAKÜLTESİ
Geleceğin iletişim dünyasına nitelikli ve tam 
donanımlı uzman iletişimciler hazırlayan, 
uluslararası standartlarda dinamik bir eğitim 
modeli 



HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
Halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörlerinde görev 
alabilecek donanıma sahip, iş yaşamında iletişim 
becerilerini ve gerekli teknolojileri etkin bir 
şekilde kullanabilen, analiz yapabilen, iletişim 
stratejileri oluşturabilen, sosyal sorumluluk alabilen, 
edindiği becerileri çoklu ortama taşıyabilen, 
meslek pratiklerinde kamu yararını gözeten, 
dünyaya ve kendisine eleştirel bakabilen, öncü, 
araştırma ve uygulama odaklı mezunlar yetiştirmek 
hedeflenmektedir.

MİSYON
Bilim ve teknolojiyi kullanan, araştıran; mesleki bilgi 
ve beceriye sahip; öğrenme odaklı çalışma alışkanlığı 
kazanmış; evrilen iletişim 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 
İLETİŞİMCİLER yetiştirmektir.

VİZYON
Çağın gerektirdiği tüm teknik donanımları 
kullanabilen, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 
kendini gösterebilen, iletişim 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
Fakültemiz, kendi alanında çalışmalar gerçekleştirmiş, 
aynı zamanda sektörel deneyime sahip güçlü bir 
akademik kadro ile meslek elemanları ve bilim 
insanları yetiştirmeyi hedefleyen, farklı eğitim ekollerini 
benimsemiş, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış 
öğretim elemanlarına sahiptir. 

HAZIRLIK PROGRAMI
Türkçe bölümlere kayıt olan öğrencilerimiz de isteğe 
bağlı olarak hazırlık eğitiminden yararlanabilmektedir.



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 ve indirim olanakları 
hakkında da üniversitemizin web sayfasından bilgi 
alınabilmektedir. 

FAKÜLTE OLANAKLARI

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

Bilgisayar laboratuvarı
60 bilgisayara sahip bir bilgisayar laboratuvarı 
mevcuttur. 

Seminer salonu
Toplantı ve seminer salonları bulunmaktadır.

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.
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