Arkeoloji Bölümü

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Dili : Türkçe-Almanca
Öğretim Süresi : 1+4 Yıl
Hazırlık Programı : Var (Almanca
Zorunlu)
Arkeoloji Bölümünün temel amacı,
Dünya’nın zengin,
tarihi ve kültürel
varlıklarına ev sahipliği yapan ülkemize,
konusunda yetişmiş eleman, araştırmacı ve
bilim adamı kazandırmaktır.
Arkeoloji Bölümünün misyonu, alanında
uzman araştırmacıları yetiştirmenin yanında
büyük oranda araştırılmamış Bursa ve
çevresinin
tarih
öncesinden
Osmanlı
Dönemi’ne
kadar
olan
kesitinin
araştırılmasına, yayınlarla bilim ve kültür
dünyasına
tanıtılmasına
ve
ülkemizde
öneminin aksine çok az araştırılan mozaik
branşında kurulan araştırma merkezi yolu ile
gerekli araştırma ve yayınlarının yapılmasına
öncülük etmektir.
Arkeoloji Bölümünün vizyonu, farklı
bölgelerde çeşitli ülkelerden gelen bilim
adamları ile ortaklaşa yürütülen projelerle
ülkemiz arkeolojisini ön safhalara taşımaktır.
Akademik Kadro
Arkeoloji Bölümü, üç profesör, üç doktor
öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve altı
araştırma görevlisinden oluşan akademik
kadroya sahiptir. Bölüm başkanlığını 2005
yılından bu yana Prof. Dr. Mustafa Şahin
yürütmektedir.
Arkeoloji Bölümünün Üstün Yanları,
Bölümümüzde Mozaik Araştırmaları Merkezi
ve
Arkeoloji
Araştırmaları
Merkezinin
bulunması bölümün aktif olarak bilimsel
araştırmalar
yapmasına
ve
yayın
çıkarmasına olanak sağlamaktadır.
Öğrencilerin, kültür varlıklarını ikonografi,
stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme,
kültür varlıklarını koruma bilincine sahip
olma, arkeolojik verileri belgeleme becerisi
kazanma,
fotoğraf
makinesini
görsel
dokümanların düzenlenmesinde doğru ve
yerinde
kullanabilme,
disiplinler
arası
çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme
becerisi kazanma, arkeolojik projelerde
sorumluluk alabilme, disiplin içi ve disiplinler
arası ekip çalışması yapabilme, mimari ve
seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme,
mimari
çizimleri
anlayabilme
ve
değerlendirebilme,
ArcGIS,
photoshop,
autoCAD, freehand, netCAD vb. programları
kullanabilme
gibi
yeterliliklere
sahip
olabilmeleri göz önünde bulundurularak ders
programı ve içerikleri oluşturulmaktadır.

Arkeoloji Bölümü Kütüphanesi
Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü-David French Kütüphanesi bölüm
öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin eğitim,
öğretim,
öğrenim
ve
araştırma
faaliyetlerini
desteklemek amacıyla kurulmuştur. Süreli yayınlar,
ayrı basımlar ve tezler dâhil olmak üzere toplam
yaklaşık
7000
yayından
oluşan
bölüm
kütüphanesinde, okuyucuların kişisel bilgisayarları ile
Coin Archives, Dyabola, JSTOR, EBSCO gibi çevrimiçi
veri tabanlarından yararlanmaları, abone olunan
elektronik dergileri kullanmaları, bilimsel amaçlı
internet kullanmaları mümkündür.
Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar
İznik Gölü Bazilika Kalıntısı Sualtı Kazıları, Gölyazı
Apollonia a.R. Kazı ve Araştırmaları, Priene Kazısı,
Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırmaları ve Antik
Helenopolis (Yalova) Kenti Liman ve Sualtı Araştırması
sayesinde bölüm öğrencilerine aktif olarak mesleki
deneyim kazanma şansı sunmaktadır.
Erasmus / Farabi Olanakları
Almanya, Slovakya, Danimarka, Portekiz, Yunanistan,
Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Avusturya başta olmak
üzere 10’a yakın ülke ve 20’ye yakın üniversite ile
anlaşma sağlanmıştır. Farabi Değişim Programı
kapsamında ise yurt içindeki yaklaşık 15 farklı
yükseköğrenim veren kurumlar bünyesindeki arkeoloji
bölümleriyle anlaşma sağlanmıştır.
Bölüm Mezunlarının Başlıca Çalışma Alanları;
 Kültür ve Turizm Bakanlığına, özel kişi ve
kuruluşlara bağlı müzeler,
 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları,
 Yazılı ve Sözlü Basın,
 Turizm ile ilgili alanlar,
 Yerel yönetimlerin veya özel sektörün sanat ve
kültür ile ilgili birimleri,
 KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Büroları)
Neden Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü?
Bölümümüzde, iki yarıyıl zorunlu Almanca hazırlık
sınıfı olmak üzere 10 yarıyıl boyunca yoğun olarak
teorik eğitim yapılmakta ayrıca kazılarda veya
müzelerde yapılmak üzere zorunlu staj bulunmaktadır.
Bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları
da
açık
olup
lisans
eğitimini
tamamlayan
öğrencilerimize
lisansüstü
eğitim
imkânı
da
sunulmaktadır
2018 Taban Puanı : 203,17443
2018 Tavan Puanı : 258,72938
Puan Türü : EA
Başarı Sırası (Taban Puana Göre): 732.372
Başarı Sırası (Tavan Puana Göre): 386.483
İletişim: Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü,16059-Görükle, Bursa
Bölüm Web Sayfası: http://arkeoloji.uludag.edu.tr/
E-posta: arkeoloji@uludag.edu.tr
Facebook:@arkeouludag
Instagram:@uuarkeoloji

