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Mühendislik, Gastronomi ve Psikoloji’nin yeni eğitim adresi
Beykoz Üniversitesi
Beykoz Üniversitesi, 2018-2019 eğitim-öğretim dönemine İngilizce İşletme
Mühendisliği, Gastronomi, Mimarlık, İngilizce Bilgisayar Mühendisliği ve
Psikoloji gibi yeni bölümleriyle ‘Merhaba’ diyecek. Günümüzün yanı sıra
geleceğin de en önemli meslekleri arasında sayılan bu alanlarda eğitim
verecek olan Beykoz Üniversitesi, akademik kadrosunu da güçlendirdi. Yeni
bölümlerden herhangi birinde okuyan öğrencilerin yandal ve çift anadal
okuma imkânı da olacak
Eğitim-öğretim alanında yeniliklere hız kesmeden devam eden ve yükseköğretimde kısa
sürede fark yaratmayı başaran Beykoz Üniversitesi, yeni bölümleri ve öğrencileriyle nitelikli
büyümeyi sürdürüyor. Yeni açılacak bölümler arasında özellikle Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi’nde İngilizce İşletme Mühendisliği, İngilizce Bilgisayar Mühendisliği ve Mimarlık
bölümleri; Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Psikoloji ile İngilizce Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler; Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri dikkat
çekiyor. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında bu bölümlere alınacak ilk öğrenciler ders başı
yapacak.
Nitelikli şefler yetişecek
Son yıllarda artan sağlıklı yaşam ve beslenme kültürü ile birlikte daha da önem kazanan
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesinde açan
üniversitede, mutfak sanatları ve yiyecek hizmetlerinde profesyonel kariyer edinmek
isteyenlere 4 yıllık lisans eğitimi verilecek. Böylece, sektöre nitelikli şefler yetiştirilecek. Bu
bölümü seçecek olan öğrenciler, derslere konuk olarak gelecek ünlü şefler ve gastronomi
uzmanlarından da önemli detaylar öğrenebilecek. Eğitimleri boyunca öğrenciler; beslenme,
gıda bilimi, gıda hijyeni, yiyecek ve içecek işletmeciliği ile pazarlaması alanlarında dersler
görecek, Türk ve Dünya Mutfağı’nın inceliklerini öğrenecekler. Bu bölümü seçecek öğrencilerin
nitelikli şefler ve yöneticiler olmaları için her türlü olanak ve desteği sağlayacaklarının
güvencesini verdiklerini belirten Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nüket Güz, mezun
olduktan sonra konaklama, yiyecek ve içecek, seyahat ile ulaştırmanın olduğu her yerde
çalışabileceklerinin bilgisini verdi. Öğrenciler uzmanlaştıkları bu alanda yazarlık ve danışmanlık
da yapabilecek ve Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek, 4801 nitelik koduyla devlet
kurumlarına da atanabilecekler.

Yandal ve çift anadal fırsatı
Küresel yarışa hazırlıklı, yaratıcı, yenilikçi, girişimci ve lider mühendisler ile mimarlar
yetiştireceklerini belirten Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru,
“Hızla değişen dünyanın gereksinimlerine karşılık veren yapı ve içeriğe sahip programlar
sunuyoruz. Bu programları güçlü bir eğitsel altyapı ve eğitim ortamında güçlü bir akademik
kadro ile yürütüyoruz” diye konuştu. Programlarını ortak bir bakış ve yapıda tasarladıklarını
anlatan Kuru, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mühendislik programlarında 1’inci sınıftaki dersler
aynı, diğer sınıflarda ortak dersler var, seçmeli ders yapısı aynı, bitirme projesi, stajlar ve
işyerinde çalışarak eğitim görmek aynı yapıda. Böylece öğrencilerimizin hem kendi alanlarında
seçmeli dersleri alarak veya yandal yaparak istedikleri doğrultuda kendilerini geliştirmelerine
hem de çift anadal yaparak ya da bölüm değiştirerek diledikleri dalda eğitim almalarına olanak
hazırladık.”
Güçlü akademik kadro
Sürekli gelişim halinde olan Bilgisayar Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği’nin günümüzün ve
geleceğin en heyecan veren mesleklerinden olduğunun altını çizen Kuru, Mimarlık alanının da
geçmişin ve günümüzün olduğu gibi yarının da önde gelen mesleği olduğunu söyledi.
Bölümlerin henüz kuruluş aşamasında çoğu yurt dışı doktoralı güçlü akademisyenleri
bünyesine kattıklarını da ifade eden Kuru, “Örneğin genç öğretim üyelerimizden biri ABD
patent ofisine kayıtlı 18 adet uluslararası patente sahip. Bir diğeri 5 yıldır küçük boy robotlar
futbol liginde (Robocup SSL) ülkemizi temsil eden takımda yer alıyor” dedi.

Etik ilkelere bağlı psikologlar
Psikoloji Bölümü’nde öğrencilerin sosyal, klinik, gelişim, bilişsel ve endüstri gibi psikolojinin
farklı alt alanlarında sağlam bir kuramsal altyapı kazanmalarının yanında, diğer sosyal bilim
dallarından seçmeli dersler ile disiplinler arası bir bakış açısı geliştirmelerini amaçladıklarını
belirten Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Tınaz, “Öğrencilerimizin mesleki
deneyim kazanmalarına büyük önem veriyoruz” diye konuştu. Tınaz, şöyle devam etti:
“Sunacağımız çeşitli uygulama olanakları, onlara mesleki bilgilerini hayata geçirebilme imkânı
sağlayacak. Hedefimiz; mesleki etik ilkelere bağlı, toplumsal duyarlılığı yüksek, bireysel ve
toplumsal sorunları nesnel bir bakış açısı ile değerlendirerek bu sorunlara çözüm önerileri
sunabilecek psikologlar yetiştirmek.” Tınaz, Psikoloji bölümünden mezun olan öğrencilerin,
insan kaynakları departmanlarında, anaokullarında, okullarda, hastanelerde, ruh sağlığı
merkezlerinde ve özel danışmanlık merkezlerinde ‘Psikolog’ unvanı ile çalışabileceklerinin
bilgisini verdi. Tercih eden öğrencilerin, yüksek lisans programlarına devam ederek,
alanlarında ‘Uzman Psikolog’ unvanı alarak kariyerlerine devam edebileceklerini söyledi.
Yüzde 75 indirim imkânı
Beykoz Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında tam burslu, %75 ve %50 indirimli
kontenjanlara öğrenci alacak. Öğrenciler %50 burslu kontenjanlara ilk 5 tercihlerinde yer
vermeleri durumunda %25 tercih indiriminden de faydalanabilecek.

