İBA İSTANBUL ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016
İstanbul Bilimler Akademisi'nin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın
katkılarıyla düzenlediği 2016 Uluslararası Öğrenciler Akademisi Türkiye’de yükseköğrenim
gören lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencilerin akademik ve kültürel donanımlarının
güçlendirilmesini, akademik yayın süreçlerinde yaşamış oldukları zorlukların aşılmasını,
ihtisas düzeyinde verilecek eğitimler ile akademik birikimlerin artırılmasını hedeflemektedir.
Bu kapsamda öğrenciler hem teorik düzeyde eğitimler alacak hem de hocalar ile birebir
danışmanlık hizmeti alarak hocaların akademik birikimlerinden istifade edeceklerdir. İstanbul
Bilimler Akademisi olarak 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Öğrenci
Akademisine, yenilenen ve bu kapsamda uzmanlaşmaya dönük boyutu geliştirilen
programımız ile 2016 yılı için öğrencileri beklemekteyiz.

AKADEMİNİN AMAÇLARI








Türkiye Burslusu öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda derinlikli bilgi kazanmaları ve
düşünce kapasitelerini geliştirmeleri ve akademik yazım, anlatım yetkinliklerini
artırmaları,
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ders ve tez dönemlerinde akademik
danışmanlık yapılarak tez yazım süreçlerinde akademik destek olmayı,
Akademik Araştırma ve Yazım ve İhtisas Programları ile öğrencilerin akademik üretim
süreçlerinde ihtiyaç duydukları desteği sağlayarak en az bir akademik makale üretimi
yapmaları,
Türkiye Burslusu öğrenciler ile ülkemiz arasında her alanda kalıcı ve sürdürülebilir
akademik temelli ilişkilerin güçlendirilmesi,
Türkiye Bursları kapsamında ülkemizde yüksek öğretim gören yabancı öğrencilerin
akademik, sosyal ve kültürel donanımlarının güçlendirilmesi sureti ile kendi aralarında
ve ülkemiz insanları ile sağlıklı bir iletişim ortamının gelişmesi amaçlanmıştır.

AKADEMİ PROGRAMI İÇERİĞİ





A) İHTİSAS PROGRAMI
İhtisas gruplarında yer alan öğrenciler her hafta alanı ile alakalı zorunlu olarak en az
bir seminer dersi alacak olup, ayrıca isteyen öğrencilere, yapılacak seçimle akademik
danışmanlık ve yazım danışmanlığı alma imkanı tanınacaktır. Program, öğrencilerin
ilgi duydukları alanlarda nitelikli ürünler ortaya koymasını hedeflemektedir.
Seminerlerde makaleler, kitaplar üzerinden ihtisas düzeyinde teorik bilgilerin
verilmesini amaçlanmaktadır.
2016 İBA Uluslararası Öğrenci Akademisi’nde 5 ihtisas dersi açılacaktır.

1. Ekonomi ve Kalkınma Atölyesi
2. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Atölyesi
3. Dil Edebiyat Atölyesi
4. Felsefe ve Tarih Atölyesi
5.Psikoloji-Sosyoloji Atölyesi



















İhtisas dersleri bahar dönemi (Nisan-Mayıs) 6 hafta, güz dönemi (Eylül-Ekim-Kasım)
12 hafta olmak üzere toplam 20 haftadır.
İhtisas programına lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören
öğrenciler katılacaklardır.
İlgili alanlara göre toplam 180 öğrenci kabul edilecektir.
Derslere %80 devam zorunluluğu vardır.
Derslere düzenli katılan öğrencilere sertifika ve hediye verilecektir.
Öğrencilerin en az bir makale yazmaları beklenecek ve dönem sonunda bu yazılardan
yapılacak seçme metinler kitaplaştırılacaktır.
Derslerin dili Türkçedir. Dersler İstanbul Bilimler Akademisi Vakıf Merkezi’nde hafta
içi 16.00-18.00 arasında gerçekleştirilecektir.
B) AKADEMİK ARAŞTIRMA VE YAZIM:
Akademik Araştırma ve Yazım grubunda ise geçtiğimiz dönemlerde ihtisas
programlarını tamamlamış veya halen mevcut ihtisas programlarına başvuruda
bulunan öğrencilerden seçilmiş öğrencilere akademik yazım süreçlerine yönelik
alanında uzman hocalar ile danışmanlık hizmeti sunulacaktır.
Akademik Araştırma ve Yazım programında öğrencilerin alanında uzman hoca ile her
hafta bir gün buluşması sağlanacaktır. Uzman hocaların yardımıyla akademik yazım
konusunda destek almaları, hoca ile birlikte belirlemiş oldukları konuda bir akademik
yazım (makale, proje) yapacak şekilde akademik üretim yapmaları amaçlanmaktadır.
Akademik araştırma ve yazım danışmanlığı, Bahar dönemi (Nisan-Mayıs ) 8 hafta,
Güz dönemi (Eylül-Ekim-Kasım) 12 hafta olmak üzere toplam 20 haftadır.
5 alanda Akademik Araştırma ve Yazım danışmanlığı sağlanacaktır. Bu alanlar;
1. Dil ve Edebiyat
2. Düşünce ve Felsefe
3. İktisat
4. Uluslararası İlişkiler
5. Toplum ve Tarih'tir.
5 alanda toplam 60 öğrenci alınması planlanmaktadır.
%80 katılım zorunluluğu vardır.
Danışmanlıklar hafta içi belirlenen günlerde İstanbul Bilimler Akademisi Vakıf
Merkezi’nde saat 14.00-16.00 saat aralığında gerçekleştirilecektir

AKADEMİYE BAŞVURU VE KAYIT









İBA Akademi programına başvurdukları alan ile alakalı olan yüksek lisans, doktora ve
dördüncü sınıf lisans düzeyinde uluslararası öğrenciler başvurabilir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere de kontenjan ayrılmıştır.
İhtisas Programına toplam 180 öğrenci, Akademik Araştırma ve Yazım programına
ihtisas programına başvuran veya bu programı daha önce tamamlamış öğrencilerden
seçilen 60 öğrenci kabul edilecektir.
Akademi Sınıflarının Oluşumu :
1. %80 Türkiye Burslusu Uluslararası Öğrenciler
2. %20 Türkiyeli Öğrenciler ve Burssuz Uluslararası
Öğrenciler
Derslere %80 devam zorunluluğu vardır.
Başvurular online olarak YTB aracılığı ile alınacak olup, İBA tarafından öğrenci ile
görüşme usulü ile netleştirilecektir.

AKADEMİ ÖDÜLLERİ





Başarılı öğrencilere detaylı (aldığı seminerler ve başarı durumunu belgeleyen)
sertifika verilecektir.
Akademiyi tamamlayan tüm öğrencilere hediye dağıtılacaktır.
Öğrencilerin üretmiş olduğu makale, sunum gibi metinler uygun görülmesi
halinde kitaplaştırılacaktır.
Başarılı öğrencilere, öğrenciler tarafından dönem ödevleri kapsamında hazırlanan
sosyal sorumluluk projelerinden İstanbul Bilimler Akademisi Sosyopark’ı
bünyesinde uygulama süreçlerine katılabilecek olan projelerde yer alma imkanı
sağlanacaktır.

SOSYAL AKTİVİTELER


Yemek
Proje kapsamında öğrencilere atölyelerden sonra yemek ikramımız olacaktır. Bu
yemekler sayesinde hem Türk yemek kültürü tanıtılmış olunacak hem de
akademisyenler ve öğrencilerin seminer sonrasında da buluştukları sıcak bir ortam
kurulması sağlanacaktır.



İkramlar
Ders aralarında katılan öğrencilere içecek, kurabiye, pasta vs. ikramlar sunulacaktır.



Mezuniyet Programı
Öğretim elemanları ve YTB Yetkilileri ve yerel-ulusal basının da katılımıyla
gerçekleştirilecek olan mezuniyet programında başarılı öğrencilere sertifika ve
hediyeleri takdim edilecek, İstanbul Bilimler Akademisi Sosyopark’ı bünyesinde de
uygulama süreçlerine kavuşturulabilecek olan öğrenciler tarafından yazılan sosyal
sorumluluk projelerinin tanıtımı yapılacaktır.

İLETİŞİM
Yer : İstanbul Bilimler Akademisi Vakfı
Büyükdere Cad. Raşit Rıza Sok. Ahmet Esin İşhanı No:4 Kat:4
Mecidiyeköy / İSTANBUL

* Haritayı detaylı görmek için tıklayınız

İrtibat:
Mail: ogrenciakademisi@gmail.com
Tel: 0212 211 66 56 (İstanbul Bilimler Akademisi )
Program Sorumlusu: Ebubekir Muhammed DENİZ
Tel: 0554 624 47 44
Mail: e.muhammeddeniz@gmail.com

