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MİSYON
Misyonumuz Türkiye ve dünyadaki değişim ve 
dönüşümleri anlamlandıracak; 

 X Yeni fikir ve bilgi üretmek 

 X Nitelikli araştırma yapmak

 X Üretilen bilgiyi tüm insanlıkla paylaşmaktır. 

VİZYON
 X Ulusal ve uluslararası çevrelerde üniversitenin 
saygınlığına katkıda bulunmak, 

 X Eğitim ve araştırma kalitesiyle öne çıkabilmek, 

 X Özgür düşünce ve sorumluluk bilincini teşvik ederek 
iyi bir geleceğe katkıda bulunmaktır.

AKADEMİK KADRO
Akademik kadromuz ulusal ve uluslararası 
tecrübileriyle öne çıkan saygın öğretim üyelerinden 
oluşmaktadır.

DİLLER OKULU 
Üniversitemizde İngilizce dil yeterlik şartını 
karşılamayan öğrenciler, seviyelerine göre 
İngilizce hazırlık programına tabii tutulmaktadırlar. 
Bu hazırlık eğitiminin bir bölümü tercih halinde 
yurtdışında sürdürülebilmektedir. Diller Okulu’nun 
sağladığı imkânlar doğrultusunda müfredatımız, 
ikinci sınıftan itibaren öğrencilerimizin ikinci bir dil 
(İngilizce ve anadilleri dışında) öğrenmeleri konusunda 
yönlendirme yapmaktadır.

SİYASAL BİLGİLER 
FAKÜLTESİ
Merhaba! 
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne hoş geldiniz. 
Fakültemizde öğrencilerimizin yetkinliklerini 
geliştirmeyi amaçlayan zengin bir müfredat 
ile disiplinlerarası bir eğitim sunmayı 
hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, alanlarının 
temel derslerini tamamlarken aynı 
zamanda özel olarak tasarladığımız seçmeli 
dersler sayesinde kendi ilgi alanlarına 
yönelebilmektedirler. Öğrencilerimiz 
akademik başarılarına göre üniversitemizin 
çeşitli burs imkânlarından faydalanabilirler. 
Akademisyenlerimizin özel ilgisi ve 
rehberliğinde, öğrencilerimiz kariyerlerine 
kolayca yön verebilirler. 
Ayrıca, üniversitemizin sahip olduğu ulusal 
ve uluslararası bağlantıları ve fakültemizdeki 
uluslararası öğrenci mevcudiyeti 
öğrencilerimizin çok kültürlü bir atmosfer 
tecrübe etmelerine imkân sağlamaktadır.

Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
bu amaç doğrultusunda bölümümüz mesleki 
bilgi ve becerinin yanı sıra disiplinlerarası 
ve mukayeseli bir yaklaşımla siyasetin 
teorik-pratik, tarihi-güncel, yerel-küresel 
tüm boyutlarını kuşatan geniş bir perspektif 
sunmaktadır. Bölümümüz; düşünerek, 
sorgulayarak ve tartışarak bilgi üreten ve 
paylaşan, öğrenci-akademisyen etkileşiminin 
yoğun olduğu özgür bir atmosfer 
sağlamaktadır. Farklı kültür ve coğrafyalardan 
öğrenciler birbirleriyle kurdukları iletişimle 
bilgi üretimine ve paylaşımına katkı 
sağlamaktadır. Bölümümüzün eğitim dili 
İngilizcedir.



Medipol Eğitim Vakfı (MEV) Bursu
ÖSYM tarafından yapılan Üniversite Seçme Sınavında 
ilk 1000’e giren ve yıl içerisindeki eğitimde akademik 
başarı gösteren öğrencilere, başarı durumlarına 
göre özel burslar ve yurtdışında dil eğitimi destekleri 
sağlanmaktadır. Üniversitemizin burs olanakları 
hakkında detaylı bilgiyi web sayfamızda 
(www.ankaramedipol.edu.tr) bulabilirsiniz. 

Derslikler ve Seminer Salonları
Dersliklerimiz ve seminer salonlarımız eğitim ve 
öğretim gerekliliklerine uygun, teknik altyapı, ekipman 
ve donanıma sahiptir.

Bilgisayar Laboratuvarı
Tam donanımlı bilgisayar laboratuvarımız 
öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Kütüphane
Öğrencilerimiz Ankara Medipol Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi’nden yararlanabilmektedirler. Ayrıca 
İstanbul Medipol Üniversitesi kütüphanesinden de 
kitap temin edilebilmektedir.

Öğrenci Etkinlikleri
Öğrenci etkinlikleri kampüs hayatının vazgeçilmez bir 
parçasıdır. Öğrencilerimizi kulüp ve topluluk kurarak 
akademik, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye 
teşvik ediyoruz.

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.



Staj İmkânı
Üniversitemizde eğitimi devam eden öğrencilerimizin 
kariyer gelişimlerini desteklemek için staj yapmanın 
önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu bağlamda 
öğrencilerimizin kamu ve özel sektör alanında staj 
yapmalarını desteklemekte, öğrencilerimize bu 
konuda danışmanlık ve yönlendirmeler yapmaktayız.

Kariyer Planlama Dersi
Dersi Öğrencilerimizin iş hayatının dinamikleri 
ve beklentileri konusunda kariyer farkındalığı 
oluşturmaları, öğrenim süreçlerini en iyi şekilde 
değerlendirerek mezuniyet sonrası çalışma hayatlarını 
planlamaları, kariyerlerini kendi beceri, yetenek 
ve yetkinliklerine uygun olarak şekillendirmeleri 
maksadıyla müfredatımıza Kariyer Planlama Dersi 
eklenmiştir. Söz konusu ders ile yükseköğretimin 
ilk yıllarında kariyer bilincinin oluşturulması ve 
öğrencilerin niteliklerine uygun alanlarda iş ve 
meslek seçimi yapmaları konusunda desteklenmeleri 
amaçlanmaktadır.

SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE)
Programımıza analitik ve eleştirel yetkinliklerini 
geliştirmek isteyen öğrenciler arıyoruz. Bu öğrencileri 
karşılaştıkları sosyal ve siyasal dönüşümleri bir 
siyaset bilimci perspektifinden yorumlayabilecekleri 
şekilde yetiştirmeyi ve medeni yaşama hazırlamayı 
amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin bireysel hayatlarında 
sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesi ve aynı 
zamanda profesyonel iş hayatında kullanabilecekleri 
beceriler elde etmeleri temel önceliğimizdir. Bu 
bağlamda bağımsız düşünebilmeyi öğrenmelerini, 
argümanlarına teorik, ampirik ve retorik bağlamda 
eleştirel mesafe koyabilmelerini aynı zamanda da ikna 
edici bir biçimde konuşup yazabilmeleri önem arz 
etmektedir. Disiplinlerarası ve esnek yapılandırılmış 
müfredatımız, Yerel, Bölgesel ve Küresel Siyaset, 
Diplomasi, Siyasal Düşünce, Dış Politika, Karşılaştırmalı 
Siyaset, Türk Siyasal Hayatı, Siyaset-Sağlık İlişkisi, 
Uluslararası Ekonomi Politiği gibi konularda temel 
bilgi, beceri ve bilimsel altyapıyı kazandıracak şekilde 
tasarlanmıştır. Seçmeli dersler vasıtasıyla her bir 
öğrenciye yönelimleri doğrultusunda istediği alanda 
kendini özgürce geliştirme imkânı sağlanmıştır. Farklı 
disiplinleri bir araya getiren özel hazırlanmış seçmeli 
dersler tematik olarak sınıflandırılmıştır.

İş İmkânları
Eğitim süresince mezunlarımızın ulusal ve uluslararası 
kurumlar, şirketler, kamu kuruluşları, medya, iletişim ve 
sağlık sektörü, özel sektörün çeşitli alanları, sivil toplum 
örgütleri ve üniversitelerin araştırma merkezlerinde 
çalışabilecek mesleki bilgi ve beceri formasyonuna 
sahip olmaları hedeflenmektedir. Bu hedef, mezun 
olan öğrencilerimizin kamu kuruluşları, özel sektör, 
üniversiteler ve araştırma enstitülerinde istihdam 
sağlayabilmelerini kolaylaştırmaktadır. Disiplin aynı 
zamanda 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, bölgeselleşme, uluslararası 
göç ve terörizm gibi konulara odaklanmaya başlamıştır.
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