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Ulusal ve uluslararası siyaset alanında 
etkin olacak nitelikli bireyler yetiştiren, 
analitik ve özgür düşünceyi teşvik eden bir 
anlayışmerkezli eğitim anlayışı



MİSYON
Çağın getirdiği en son mesleki bilgi ve becerileri en 
etkin şekilde öğrenciye sunacak ortamı oluşturmak; 
edinilen teorik bilgileri yüksek yetkinlik ile pratiğe 
geçirebilen, eleştirel düşünebilen, problem çözen, 
liderlik becerileri gelişmiş, inisiyatif alabilen, iletişim 
yeteneği yüksek, üretken, sorumluluk sahibi ve 
erdemli meslek elemanları yetiştirmek; bünyesindeki 
programlara uygun olarak akademik ve bilimsel 
araştırmaların yanı sıra yayınlarla da bilim dünyasına ve 
topluma katkı sağlamaktır. 
 

VİZYON
Alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve 
uluslararası çevrelerde tanınan, alanı ile ilgili plan ve 
politikalar oluşturulurken danışılan, Ankara Medipol 
Üniversitesi’nin bir parçası olmanın gururunu taşıyan 
lider bir fakülte olmaktır. 

 
AKADEMİK KADRO
Geleceğin siyaset bilimcilerini yetiştiren ve her biri 
alanının güçlü isimlerinden oluşan 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 ve indirim olanakları 
hakkında da üniversitemizin web sayfasından bilgi 
alınabilmektedir.  

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

Bilgisayar laboratuvarı
60 bilgisayara sahip bir bilgisayar laboratuvarı 
bulunmaktadır. 

Seminer salonu
Toplantı ve seminer salonlarımız 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.



SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER (İNGİLİZCE) 
Uluslararası ilişkiler, siyaset biliminin altında bir ara 
disiplin olup çok sayıda sosyal bilim disiplini ile 
desteklenmektedir. Bunlardan bazıları siyaset bilimi, 
ekonomi, tarih, sosyoloji, antropoloji, dilbilim, 
psikoloji, coğrafya ve diplomasidir. Uluslararası 
ilişkiler, uluslararası sistemdeki aktörlerin ilişkilerini 
ve etkileşimini araştırmaktadır. Disiplin, devletler 
arasındaki ilişkileri irdelemenin yanı sıra devletler 
ve devlet dışı aktörler arasındaki ilişkileri de 
incelemektedir. Geleneksel olarak, uluslararası ilişkiler 
disiplini, çatışma, devletler arası savaş, caydırıcılık, iş 
birliği, ittifaklar, siyasi iktidar, güç dengesi, ekonomik 



yaptırımlar, ekonomik büyüme ve istikrar, uluslararası 
kurumlar, insan hakları, sivil toplum kuruşları, diğer 
ulus aşırı aktörler ve küreselleşmeyi analiz etmektedir. 
Disiplin, klasik konu ve sorularının yanı sıra ulus aşırı 
ve ulus üstü aktörleri araştırmaya; enerji, çevre, kültür, 
insan hakları, bölgeleşme, uluslararası göç ve terörizm 
gibi konulara odaklanmaya başlamıştır.

Bölümümüzün amacı, toplumsal ve siyasi problemleri 
saptayan, tanımlayan, veri toplayabilen, analiz etme ve 
yorumlama becerisine sahip olan; toplumsal/siyasal/
iktisadi konuları disiplinler arası bir sorunsal olarak 
tanımlayabilen, karşılaştırabilen ve farklı alanlarla 
ilişkilendirebilen; mesleki yetkinlikleri olan; mesleki, 
kamusal etik ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip 
meslek elemanları yetiştirmektir.
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