
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı 2021-2022 Akademik Yılı 
itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacaktır. Program, uluslararası standartlar ve 
Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) akreditasyon kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 
Programımızın eğitim ve öğretim süresi 4 yıl olup dersler teorik olarak yapılmaktadır. 
Programın başarı ile tamamlanabilmesi için 240 AKTS kredisinin ve 2.00/4.00 not 
ortalamasının sağlanması gerekmektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Lisans Programı öğrencilerine Batı kültürü ve 
disiplinleri arası etkileşimin temeli olan İngilizce dili ve İngiliz edebiyatı alanlarında 
yetkinlik, yaratıcılık, akademik çalışma ve araştırma becerisi kazandırılmasını amaçlıyor. 
Programımız, edebiyat, İngilizce dili, tarih ve psikolojiyle ilgilenen adaylarını arıyor:

EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI

Neden 29 Mayıs İngiliz Dili ve Edebiyatı?
• Batı edebiyatı tarihinde öne çıkan yazar, edebi akım ve çalışmalara hâkim olabileceksiniz.
• Batı edebiyatı ve kültürünün entelektüel, kültürel, toplumsal ve tarihsel bağlamlarını 
öğreneceksiniz.
• Geniş bir genel kültür yelpazesinde birikim sahibi olup kültürlerarası karşılaştırma ve 
bağlantı kurabileceksiniz.
• Retorik ve mecazi dil kullanımının önemi hakkında farkındalık sahibi olarak hem yazılı 
hem de sözlü olarak etkili iletişim kurmayı öğreneceksiniz.
• Sosyal ve kültürel bağlamların yanı sıra dilin anlamı oluşturma ve etkilemede aldığı 
merkezi rol hakkında farkındalık kazanacaksınız.
• İngilizce dilinin yapı ve işlevleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacaksınız.
• Edebi ve edebi olmayan metinlerin yakın okuma, açıklama, yorumlama ve analizinde 
eleştirisel beceriklilik kazanacak ve uygulayacaksınız.
• Etkili argümanlar oluşturmak için mantıksal düşüncede, eleştirel akıl yürütmede ve 
retorik becerilerde kazanım sağlayacaksınız.
• Bilgi ve materyal toplama, gözden geçirme, organize etme ve sunma becerisi de dahil 
olmak üzere araştırmacı beceriklilik kazanacaksınız.
• Makalelerin, sunumların ve diğer yazılı ve/veya proje çalışmalarının planlanması, 
hazırlanması ve düzenlenmesi konularında yetkinlik göstereceksiniz.
• Hem geçmişten günümüze ışık tutan hem de güncel etik ve felsefi konular hakkında 
farkındalık kazanıp bu konular üstüne akıl yürütebileceksiniz.
• Topluluk önünde konuşma becerinizi geliştireceksiniz.
• Üniversitemizin 100.000 ciltli kitaba sahip zengin kütüphanesinden yararlanabileceksiniz.
• Alanlarında uzman öğretim üyelerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanma fırsatı 
bulacaksınız.



Vizyonumuz
Ulusal veya Uluslararası, özel veya kamusal kurumlarda görev alabilecek, araştırmacı ve yaratıcı kimlik sahibi, eleştirel 
düşünebilen, edebiyat alanına hâkim, genel kültür seviyesi yüksek, İngilizce yazılı ve sözlü iletişimde üst düzey yetkinlik sahibi 
bireyler yetiştirmek.

İş Olanakları Nelerdir?

1. Programın getirdiği yetkinliklere ek olarak formasyon eğitimi almak koşuluyla ortaöğretim kurumlarında öğretmenlik veya 
yükseköğretim kurumlarında okutmanlık, 

2. Lisansüstü programlara devam edildiği takdirde akademik kariyer olanağı,

3. Tercüme, reklamcılık, metin yazarlığı, sanat ve kültür danışmanlığı, edebiyat ve eleştiri, yazılı ve görsel medya, iletişim ve 
halkla ilişkiler, tiyatro ve daha birçok farklı alanda çalışma imkânı.
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