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Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Bölümü olarak 
insanı sosyal, kültürel, biyolojik ve psikolojik 
doğası içerisinde anlama yolculuğumuzda bize 
eşlik edecek yeni öğrencilerimizi bekliyoruz.  

 

Psikoloji programımız klinik, gelişim, sosyal, 
bilişsel, nöropsikoloji, endüstri ve örgüt 
psikolojisi dâhil tüm alanlarda güncel bilimsel 
bilgilerle donatılmış öğrenciler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır.  

 

Bizler “uygulayıcı-bilim insanı” modeli ışığında 
öğrencilerimize hem akademik alanda 
araştırmacı hem de sahada uygulayıcı olarak 
etkili bir şekilde çalışabilmeleri için gerekli 
donanımı kazandırmayı amaçlıyoruz.  
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Üniversite hayatının zenginleştirici, yenilikçi ve güncel 
bakış açılarıyla buluşabilmeleri için öğrencilerimize 
olanaklar sunuyoruz. 

 
   Psikoloji Bölüm Seminerleri  

Psikolojinin farklı alanlarından araştırmacıları güncel 
çalışmalarını öğrencilerimizle paylaşmaları için okulumuza 
davet ediyoruz. Böylelikle öğrencilerimizin bilimsel araştırma 
örneklerini ve alanda güncel araştırma trendlerini görmelerini 
sağlıyoruz.  

 
   Staj İmkânları  

Devlet kurumları ve özel kurumlarla işbirlikleri 
oluşturarak öğrencilerimizin psikolojinin uygulamalı 
alanlarında deneyim kazanabilmelerini sağlıyoruz.  

 
   Proje çalışmaları   

Öğrencilerimizin akademisyenlerimiz tarafından 
yürütülen projelerde yardımcı araştırmacı ve bursiyer 
olarak yer almalarına ve çeşitli eğitimlere katılmalarına 
olanak sağlıyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz 
akademisyenlerimizin danışmanlığında kendileri de 
proje yazıp destek alabiliyorlar.   

 
   Psikoloji Günleri   

Psikoloji Topluluğu ile psikolojinin çeşitli alanlarından 
akademisyenleri ve araştırmacıları konuk ederek 
öğrencilerimizle buluşturuyoruz.  

 
   Akademik danışmanlık   

Akademisyenlerimiz çeşitli öğrenci kongreleri ve 
topluluklarında yer almak isteyen öğrencilerimize danışmanlık 
yaparak öğrencilerimizin ülke genelinde aktif işbirlikleri 
içerisinde olmasını desteklemektedir.   

 
   IMU Psikoloji Topluluğu  

Öğrencilerimiz ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda seminerler ve 
atölye çalışmaları düzenlemektedir. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Psikoloji Bölümü Lisans Programı’nı başarıyla 
tamamlayan öğrencilerimiz, 

█ İnsanı biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel bir 
bütün olarak değerlendirebilir, 

█ Psikoloji disiplini ile diğer sosyal ve beşeri bilimler 
arasında ilişkiler kurabilir, 

█ Mesleğinin getirmiş olduğu yetkinliklerinin farkında 
olarak mesleki etik bilinciyle uygulamalarda 
bulunabilir, 

█ Dünya ve Türkiye’de psikoloji alanında yürütülen 
gelişmeler, araştırmalar, sorunlar ve uygulamalar 
ile ilgili bilgi birikimine sahip olur, 

█ Yenilikçi ve eleştirel bir bakış açısıyla bilimsel bir 
çalışma yürütmenin temel becerilerini edinebilir. 

 
 İş İmkanları ve Çalışma Alanları  

Psikoloji disiplini geniş bir çalışma alanına sahiptir. 
Mezunlarımız psikolojinin alt alanları olan klinik, gelişim, 
sosyal, endüstri ve örgüt psikolojisi dallarında çeşitli 
kurumlarda çalışabilirler.  

█ Üniversiteler, resmi, askeri ve sivil kurumlarda araştırmacı,  

█ Ruh sağlığı kuruluşlarında ve hastanelerde klinik psikolog,  

█ Adliye ve hukuk sistemi içerisinde adli psikolog,  

█ Resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında uzman, 

█ Kamu ve özel sektör kurumlarında İnsan Kaynakları, 
Reklamcılık, Kurumsal İletişim, Pazarlama vb. alanlarda 
uzman ve kazanılan tecrübe ile yönetici, 

█ Medya alanında danışman ve uzman, 

█ Araştırma şirketlerinde uzman,   

█ Huzurevi, kreş, sürücü değerlendirme merkezlerinde 
uygulamacı, yönetici ve danışman, 

█ Spor kulüplerinde uzman,  

█ Mesleki formasyon ve yasalarla 
tanımlanan dereceleri aldıkları takdirde de 
okullarda öğretmen olarak çalışabilirler.  
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Psikoloji disiplini, kültürel etkiler ve insanlar 
arası ilişkilerle örülmüş toplumsal bir alanda 
yaşayan, gelişen, düşünen ve hareket eden 
insanın doğasını keşfetmeye çalışmaktadır.  

Psikoloji, hem tek bir insanın yaşam süresi 
içerisindeki deneyimleri, ilişkileri, düşünceleri 
ve eylemleri hakkında; hem de tüm insanlığın 
yüzyıllar boyu süren kültürel, bilimsel ve 
sosyal var oluş çabaları üzerinde çalışmayı 
gerektirmektedir. Tek bir insanı ve tüm 
insanlığı anlamanın yolunun birbirinden 
ayrılamaz şekilde iç içe olduğu görüşü ve  
insan doğasına dair her şeyin düşünülmeye 
değer olduğu inancıyla çalışıyoruz.  

 
Medeniyet Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü olarak insanı tanıma ve 

anlama yolundaki yolculuğumuza 
sizleri de davet ediyoruz. 
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