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Ekonomik, sosyoekonomik ve entelektüel 
alanda analitik düşünebilen, girişimci 
bireyler yetiştiren bir eğitim anlayışı



MİSYON
Eleştirel düşünebilen, problem çözen, liderlik 
becerileri gelişmiş, inisiyatif alabilen, yüksek 
iletişim kurma yeteneğine sahip, edinilen teorik 
bilgileri yüksek yetkinlik ile pratiğe 
geçirebilen, üretken, sorumluluk sahibi ve erdemli 
meslektaşlar yetiştirmek, bünyesindeki programlara 
uygun olarak yüksek seviyeli akademik ve bilimsel 
araştırmalar ve yayınlarla bilim dünyasına ve topluma 
katkı sağlamaktır.

VİZYON
Alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, akademik 
saygınlığı ve yetkinliği ile ulusal ve uluslararası 
çevrelerde tanınan, bu konudaki bilimsel kaliteyi 
gösteren derecelendirmelerde üst seviyelerde olan bir 
akademik hüviyete sahip olmanın yanı sıra ilgili plan ve 
politikalar oluşturulurken danışılan, Ankara Medipol 
Üniversitesi’nin bir parçası olmanın gururunu taşıyan 
lider bir fakülte olmaktır. 

AKADEMİK KADRO
Geleceğin bilim insanlarını yetiştiren akademisyen 
kadromuz, farklı eğitim ekollerini benimsemiş, 
ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış dinamik 
akademisyenlerden  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 ve indirim olanakları 
hakkında da üniversitemizin web sayfasından bilgi 
alınabilmektedir.  



FAKÜLTE OLANAKLARI

Derslikler
Dersliklerimizde günümüz teknolojisine uygun olarak 
akıllı tahta ve projeksiyon cihazları bulunmaktadır. 
 
Uygulama laboratuvarları
Psikoloji uygulama laboratuvarı ve psikoloji danışma 
merkezi bulunmaktadır.   
 
Bilgisayar laboratuvarı
60 bilgisayara sahip bir bilgisayar laboratuvarı 
bulunmaktadır.

Seminer salonu
Toplantı ve seminer salonlarımız 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. Ayrıca üniversitemizde 
başarılı gençlerimizin yararlanabileceği kurum içi 
çift ana dal, yan dal ve yatay geçiş programlarımız da 
mevcuttur. 



PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 
(TÜRKÇE/İNGİLİZCE)
Klinik psikoloji, sosyal ya da toplum psikolojisi, eğitim 
psikolojisi, adli psikoloji, spor psikolojisi, deneysel/
bilişsel psikoloji, çocuk ve ergen psikolojisi, örgütsel 
psikoloji ve diğer alanlarda eğitim verilmektedir. 
Öğrenciler, kuramsal eğitim almanın yanı sıra uygulama 
laboratuvarlarında ve protokol imzalanan sağlık 
araştırma ve uygulama hastanelerinde uygulama 
becerilerini geliştirebilmektedir.

Bölümümüzdeki lisans programı, ortak zorunlu, 
zorunlu ve seçmeli dersler dahil toplam 240 AKTS’lik 
dersten oluşmaktadır. Seçmeli dersler programın en az 
%25’ini oluşturmaktadır.



ULUSLARARASI TİCARET VE 
FİNANSMAN (TÜRKÇE/ İNGİLİZCE)
Bu bölümün amacı, nitelikli bilimsel araştırmaları 
ve iş birlikleri ile tercih edilen, ulusal ve uluslararası 
alanda plan ve politikaların oluşumunda ve 
uygulanmasında danışılan, küresel toplum ve iş 
dünyasına katma değer sağlayan, gerek bilimsel 
araştırma yöntemleriyle gerekse de akademik anlamda 
hizmet veren, yorumlayabilen, üniversitede edindiği 
kuramsal bilgileri profesyonel iş hayatına aktarabilen, 
ticaretin ilke ve kurallarını bilen, ulusal ve uluslararası 
işletmecilik bilgisine sahip GİRİŞİMCİ ve YÖNETİCİLER 
yetiştirmektir.



YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 
BÖLÜMÜ (TÜRKÇE)
Bu bölümün amacı, yönetimi bilişimle buluşturan, 
bilimsel değerleri araştırabilen, bilişim ve yönetim 
araçları konusunda bilime katkı sağlayan, hem 
bilgisayar bilimleri hem de işletme konularında 
danışılan, bilişim sistemlerini yönetecek düzeyde 
işletme bilgisine sahip, bu alanda sektördeki teknik ve 
üst düzey iş gücünde yerini alabilecek, nitelikli, analitik 
düşünce ve sentez yeteneği olan, pozitif bilimlere 
yatkın YÖNETİM BİLİŞİMCİLERİ yetiştirmektir.
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