SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Program Hakkında Genel Bilgi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nın öncelikli amacı gelecek nesilleri çağın ihtiyaçlarına
göre eğitecek; bireysel ve mesleki anlamda eleştirel düşünüp çok yönlü kararlar alan; problem
çözme becerisine sahip; hem teori hem de uygulama yeterliliği olan; insan haklarına,
demokrasiye ve etiğe önem veren profesyonel Sosyal Bilgiler Öğretmenleri yetiştirmektir.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Dalı’nda 9 öğretim elemanı (1 profesör, 6 yardımcı doçent, 1 öğretim
görevlisi ve 1 araştırma görevlisi) çalışmakta ve lisans programına kayıtlı yaklaşık 209
öğrenci bulunmaktadır.
Kayıt Kabul Koşulları
Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans ve lisans programlarında
öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu
sınavdan aldıkları puana göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara
yerleştirilirler.
Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Programda mevcut olan, 240 AKTS'ye karşılık gelen zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla
tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, mezuniyet
için gerekli yeterlilik koşuldur.
Programın Amacı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nın öncelikli amacı gelecek nesilleri çağın ihtiyaçlarına
göre eğitecek; bireysel ve mesleki anlamda eleştirel düşünüp çok yönlü kararlar alan; problem
çözme becerisine sahip; hem teori hem de uygulama yeterliliği olan; insan haklarına,
demokrasiye ve etiğe önem veren profesyonel Sosyal Bilgiler Öğretmenleri yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki Profili
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programı mezunları "Sosyal Bilgiler Öğretmeni" unvanı ile
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Sosyal Bilgiler Öğretmeni
olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız dershanelerde, eğitim materyalleri tasarım ve
pazarlama, yayın kuruluşları gibi sektörlerde, yayın evlerinde, eğitsel materyal geliştiren
işyerlerinde görev alabilmektedir.
Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında veya eğitimle ilgili başka alanlarda yurt içinde veya yurt
dışında akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar, gerekli şartları sağladıkları takdirde
üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı (araştırma görevlisi) olarak görev
alabilmektedirler.

Öğretim Programının Yapısı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Programı 4 yıllık bir programdır. Öğrenciler bu programı
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, İlköğretim Bölümü bünyesindeki
diğer ana bilim dalları ve Sinop Üniversitesi'ndeki diğer fakülte ve yüksekokullar tarafından
açılan ve program kapsamında zorunlu veya seçmeli olarak kabul edilen dersleri alarak
tamamlayabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından
hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Değerlendirme Sistemi" tablolarında ayrıntılı olarak
tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Sinop Üniversitesi Ön lisans,
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı
bilgiye
http://www.sinop.edu.tr/ogrenci_isleri_daire_baskanligi/dosyalar/egitim_ogretim_sinav_yone
tmelikleri/21_08_2007_Egitim_Ogretim_S%C4%B1nav_Yonetmeligi.pdf
linkinden
ulaşılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan, 240 AKTS'ye karşılık gelen zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla
tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet
için gerekli yeterlilik koşuludur.

