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Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

63 farklı ülkeden 500’den fazla öğrenci, bambaşka kültürleri ve tüm 
renkleri ile tek bir kampüste…

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler… 

Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal 
ve uluslarası etkinliklerle dolu  bir üniversite deneyimi. 

Küresel başarının parçası olun!

THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada, 

US News Sıralamasında Matematik alanında Türkiye'nin tek üniversitesi, 

THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada, 

THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında vakıf üniversiteleri 
arasında 4. sırada 

Öğrenerek, paylaşarak, dolu dolu yaşayacağın bir hayat burada 
seni bekliyor. Kendi kanatlarınla yepyeni  ufuklara yönelmek için 
ATILIM ZAMANI

ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!

FEDEK
AKREDİTE



• Bölümün amacı, mesleki etik bilincine sahip, kuramsal 
bilgiyle donatılmış ve lisans düzeyinde psikolojinin 
araştırma ve uygulama alanlarında deneyim kazanmış 
bireyler yetiştirmektir.

• Bölümümüz, psikolojinin alt alanlarından sunduğu seçmeli 
dersler ile her öğrencinin kendi ilgi ve kariyer hedeflerine 
uygun dersler almasına olanak sağlamaktadır.

• İnsanın zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerinin 
bilimsel disiplin içinde nasıl incelendiğini öğrenmek 
istiyorsanız bu bölüm tam size göre!

Bilimsel bilgiye evrensel düzeyde katkıda bulunacak bir
psikolog adayıyım diyorsan…

• Ankara’da vakıf üniversiteleri arasında ilk kurulan psikoloji 
bölümünde eğitim alma ayrıcalığı

• Psikolojinin farklı alt alanlarında uzman ve alanında 
deneyimli akademik kadro

• FEDEK* Akreditasyonu 

• Etkin akademik danışmanlık, birebir öğrenci iletişimi

• Ulusal ve uluslararası eğitim ölçütlerine uygun

• Kuramsal eğitimin, uygulamalı eğitimle tamamlandığı 
“Gözlem” ve “Görüşme” odalarından oluşan Klinik Psikoloji 
Laboratuvarı

*FEDEK: Fen, edebiyat, fen-edebiyat, dil ve tarih-coğrafya fakülteleri öğretim 
programları değerlendirme ve akreditasyon derneğidir.

Psikoloji için ATILIM ZAMANI!

• Sağlık, Adalet ve Milli Eğitim gibi Bakanlıklara 
Bağlı Kurumlarda

• Eğitim Kurumlarında

• Psikolojik Danışmanlık Merkezleri ve Kliniklerde

• Huzurevlerinde, Cezaevlerinde

• Askeri ve Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı 
Birimlerde

• Sivil Toplum Kuruluşlarında

• Araştırma Merkezlerinde

• Özel Şirketlerin İnsan
Kaynakları Birimlerinde
çalışabilir, iyi bir
kariyer sahibi
olabilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?


