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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.
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FAKÜLTESİ 
TÜRKÇE PROGRAM 
İNGİLİZCE PROGRAM 

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



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 İle 
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
Erasmus değişim programı yükseköğretim kurumları 
arasındaki işbirliğini güçlendirerek farklı kültürleri 
akademik ve sosyal paydada bir araya getirmeyi 
hedefleyen bir programdır. Bunun için Ankara Medipol 
Üniversitesi uluslararasılaşmaya yönelik her türlü 
kurumsal girişim ve programı (iç ve dış paydaşlarla 
koordineli olarak) yönetir. Bu amaçla, üniversite 
öğrencilerinin ve çalışanlarının uluslararasılaşma 
deneyimlerini kazanabilmeleri ve paylaşabilmeleri 
ve uluslararasılaşma kültürünü tam anlamıyla 
benimsemeleri için akademik ve idari birimlerin 
uluslararasılaşma politikalarını ve faaliyetlerini 
destekler. AB Eğitim Programlarının Ankara Medipol 
Üniversitesi nezdinde etkin, tarafsız, şeffaf ve hesap 
verilebilir şekilde yürütülmesini sağlayarak programlara 
mümkün olan en yüksek katılımı gerçekleştirmek 
ve yurtdışında üniversitemizin tanınırlığını artırarak 
daha çok yabancı katılımcıyı üniversitemize çekmeyi 
hedefler.



PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 
(TÜRKÇE/İNGİLİZCE)
Psikoloji bölümünde, verilen derslerle araştırma 
becerilerinin temeli atılmakla beraber klinik 
psikoloji, sosyal psikoloji, iş ve örgüt psikolojisi, 
bilişsel psikoloji, deneysel psikoloji, adli psikoloji, 
gelişim psikolojisi ve diğer alanlarda açılan derslerle 
psikolojinin farklı alt alanlarını temsil eden bir eğitim 
programı sunulmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin 
lisans seviyesinde bağımsız bilimsel araştırmalar 
gerçekleştirmesi sağlanarak araştırma temelli bir 
eğitim amaçlanmaktadır.

Bölümümüzdeki lisans programı, psikolojinin farklı 
alt alanlarından olmak üzere, ortak zorunlu, zorunlu 
ve seçmeli dersleri içermektedir. 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, ekonomi ve finans alanında 
yetkin, ulusal ve uluslararası işletmecilik bilgisine sahip 
GİRİŞİMCİ ve YÖNETİCİLER yetiştirmektir.



YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 
BÖLÜMÜ (TÜRKÇE)
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü, iş ve işletme 
alanlarındaki problemleri çözmek ve yöneticilerin karar 
alma süreçlerini etkin ve çevik hale getirmek üzere, 
bilgi işlem sistemlerini, uzman sistemleri ve  karar 
destek sistemlerini, işletmelerin iş yapış şekilleri ve 
gereksinimleri doğrultusunda tasarlayacak Yönetim 
Bilişim Sistemleri uzmanları yetiştirmektedir. Bu 
hedefler doğrultusunda yönetim bilim dalı ile bilişim 
sistemleri bilimlerinin temel konularını sentezleyen 
disiplinlerarası bir programdır. 
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