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SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 

   

Öğretim Dili   : Türkçe 

Öğretim Süresi  : 4 Yıl 

 
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin misyon ve 

vizyonunu özümsemiş, kendine, ülkesine, geleceğine 

güvenen, mesleki ve genel kültürü zengin, Türkçeyi 

iyi bilen ve doğru kullanan, en az bir yabancı dile de 

hâkim, yeniliklere açık ve eleştiri gücü yeterli, sosyal 

bilimler yanında doğa bilimlerini ve teknolojiyi de en 

az başlangıç düzeyde kavramış genç sosyologlar 

yetiştirmektir. Sosyoloji Bölümünün uluslararası 

düzeyde bilgi üreten ve eğitim veren, ülke kadar 

yaşadığı çevre ve ilin de sorunlarına duyarlı birey 

profili oluşturan, kamu ve özel sektörde faaliyet 

gösteren kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim veren ve 

sürekli kendini geliştiren bir bölüm olmaktır. 

1990-1991 Eğitim-Öğretim yılında öğretime 

başlayan Sosyoloji Bölümü, ilk mezunlarını 1994 

yılında vermiştir. 1996-1997 ders yılında bölümde 

yüksek lisans programı açılmıştır. Bölümde iki 

profesör, iki doçent, dört doktor öğretim üyesi, bir 

öğretim görevlisi doktor, bir araştırma görevlisi 

doktor, üç tane yüksek lisans/doktorası devam eden 

araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 

 

Eğitim-Öğretim: Bölüm mezunları:  

1. Felsefe grubu öğretmeni olabilmekte,  

2. Kamu ya da özel sektörde İnsan Kaynakları, 

Sosyal Danışmanlık, A.P.K. birimlerinde 

araştırmacılık yapabilmekte,  

3. Özel işyerlerini kurma ve işletme becerisi 

kazanmakta,  

4. Medya gibi alanlarda çalışabilmektedirler.  

Bu bakımdan dersler a-) Felsefe grubu 

öğretmenliğine yönelik b-) Teorik bilgilendirme esaslı 

c-) Alanda ve özel sektörde gerekli uygulamalı ve 

pratik donanıma yönelik olarak gruplanabilir. 

Öğrencilerin sosyolojinin klasik metinleri yanında 

yeni yayınları da yakından izlemeleri sağlanır ve genel 

kültür bağlamında okuma alışkanlığından öte okuma 

bağımlığı hedeflenir.  

 

Bölümün Kazanımları: 

 Bölüm mezunu gereken resmi prosedür 

tamamlandığında Felsefe Grubu öğretmeni 

olabilir. 

 Öğrenci gelecekte kendi işini kurabilecek bilgi 

donanımını, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel 

sektörde alanı ile ilgili konumlarda çalışabilme 

birikimini edinir. 

 

 

 

 

 Bölüm mevcut programı ile kamuda ya da özel 

teşebbüste sosyal araştırmacılık, sosyal 

danışmanlık, insan kaynakları yöneticiliği, 

reklamcılık, medya kuruluşları gibi alanlarda 

çalışma, bilgi ve birikimini sağlar. 

 Öğrenim kazanımları, iyi bir gözlemci tavrı olan 

ve empati kurabilen bir mesleki duruş sağlar. Ülke 

kadar yaşadığı çevre ve ilin de sorunlarına duyarlı 

birey profili oluşturur. 

 Değişme ve yeniliklere açık, eleştiri yeteneği olan 

bir entelektüel tavır verir. Dil öğrenme, Türkçeyi 

doğru kullanma, sürekli okuma yatkınlık ve 

isteklerini artırır. 

 Erasmus ve Farabi :  

Bölümümüzün halihazırda anlaşması olan ve 

öğrenci gönderdiği üniversiteler: Tartu 

Üniversitesi (Estonya), Aegean Üniversitesi 

(Yunanistan), Lodz Üniversitesi (Polonya), 

Bulgaristan Bilimler Akademisi, Wroclaw 

Üniversitesi(Polonya), Charles Üniversitesi 

(Çekya), Craiova Üniversitesi (Romanya) ve 

Heidelberg Üniversitesi (Almanya).  

Bunun yanı sıra yurtiçinde değişim için birçok 

üniversite ile Farabi anlaşması bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz gerekli şartları yerine getirdikleri 

takdirde bir ya da iki dönem boyunca yurtiçi ya da 

yurtdışında anlaşmalı üniversitelerden birinde 

öğrenim görmeye hak kazanırlar. 

Çift Ana Dal ve Yan Dal: 

Bölümümüzde, başarılı öğrencilerin ilgileri 

doğrultusunda seçecekleri ikinci bir alanda çift 

ana dal ya da yan dal yapma imkanları vardır. 

Çift ana dal programını başarı ile tamamlayan 

öğrenciler çift ana dal lisans diploması; yan dal 

programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ise 

Yan Alan Lisans Sertifikası sahibi olurlar. 

 

Giriş Puanları :  

2021 YGS ve LYS Taban Puanı: 254,47160 

2021 YGS ve LYS Başarı Sırası: 161.648 

Puan Türü: TM-3 

 

Web Sayfamız: http://uludag.edu.tr/sosyoloji/ 

Facebook Sayfamız:     

https://www.facebook.com/Sociology.at.Uludag                                       

Twitter Sayfamız: 

https://twitter.com/SosyolojiUludag 
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