Güzel Sanatlar Fakültesi dört yıllık lisans
eğitimine yetenek sınavı ile öğrenci
almaktadır. Eğitim felsefesinin “yaparak
öğrenme” ilkesine dayandığı fakültede
okuyan öğrenciler, teorik ve uygulamalı
eğitim faaliyetlerinin yanı sıra zorunlu staj
programlarına devam etmektedir. Birçok
sanat ve tasarım dalında çift anadal ve
yandal yapma imkânına sahip olan
öğrenciler, dünyanın önde gelen
üniversitelerinde eğitim görme fırsatının

Güzel Sanatlar
Fakültemizin Güçlü Yönleri ve
Avantajları

• Alanında Türkiye’nin en köklü ve lider

fakültelerinden biridir. Fakültede Bauhaus
temelli bir eğitim-öğretim sistemi
yürütülmektedir.

• Eğitim programlarında teorik bilgi, estetik

bakış, teknoloji, uygulama ve yapım
yöntemleri konularına eşit ağırlıkla
yaklaşılmaktadır.

• Uluslararası ilişkilerin güçlü olduğu

fakültede 70 eğitim kurumu ile Erasmus
anlaşması bulunmaktadır.

• Erasmus programı haricinde yurt dışından

çeşitli kurumlarla değişim programı

kapsamında workshop, sergi, konferans,
seminer gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

• Grafik Bölümü liderliğinde düzenlenen

Uluslararası Çağrılı Afiş Bienali ile bir ilke
imza atan fakülte, uluslararası bir afiş
arşivine sahiptir.

yanı sıra lisans eğitimi sonrasında birçok
sanat ve tasarım dalında lisansüstü eğitim
imkânlarından da yararlanabilir.

• Güncel olarak düzenlenen ulusal ve

uluslararası sanat ve tasarım etkinliklerine
aktif olarak katılım sağlanmaktadır.

• Alanlarında uzman, ulusal ve uluslararası

platformda tanınan seçkin öğretim üyeleri
fakültede görev yapmaktadır.

• Uygulamalı derslerde, öğrencilerle birebir

eğitim yapma olanağı bulunmaktadır.

• Fakültenin; mezunlarıyla ve iş dünyasıyla

güçlü bir iletişim ve işbirliği ağı
bulunmaktadır.

• Uluslararası alanda öğrenci trienaline sahip

tek fakülte olma özelliğine sahiptir. Altı kez
gerçekleşen ve bugüne kadar 57 ülkeden
157 eğitim kurumun katıldığı sergi,
sempozyum, workshopların yapıldığı

etkinliğin yedincisi 2016 yılının Ekim ayında

İş ve Kariyer Olanakları
Mezunlarımız bugün bireysel sanat ve
tasarım faaliyetlerinin yanı sıra galeri ve
müzeler, sinema ve reklam sektörü, inşaat
sektörü, tekstil sanayi, moda, iletişim ve

gerçekleştirilmiştir.

medya sektörü gibi çok çeşitli alanlarda

dünyasında aranan elemanlar haline gelirler.

dünya çapında takdir görmektedir. Öğrenci

günümüzde aranan, güncel ve popüler olan

uluslararası prestijli ödüller bu takdirin en

• Fakülteden mezun olan öğrenciler, iş

• Fakültede eğitim veren tüm bölümlerde,

meslek insanları yetiştirilmektedir.

aktif rol almakta ve eserleri ülkemiz ve
ve mezunlarımızın almış olduğu ulusal ve
somut kanıtıdır.
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Düşünceden tasarıma, kavramdan sanata...

