PROGRAMLAR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2 profesör, 7 doçent, 9 doktor öğretim üyesi ve 3
araştırma görevlisi ile toplam 21 akademik
personelden oluşan fakültemizde aşağıdaki lisans
ve lisansüstü programlarda eğitim verilmektedir.
Lisans
Beslenme ve Diyetetik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon, Spor Bilimleri
Tezli Yüksek Lisans
Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,
Spor Bilimleri, Halk Sağlığı Hemşireliği, Bağımlılık
Danışmanlığı ve Rehabilitasyon, Sağlık Fiziği, Tıbbi
Mikrobiyoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği
Tezsiz Yüksek Lisans
İş Sağlığı ve Güvenliği
Doktora
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fakültemiz 2018 yılında Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Egzersiz ve Spor
Bilimleri olarak 4 bölüm ile eğitim öğretime başlamıştır ve
kuruluşundan itibaren Güzelyalı’da bulunan üniversitemizin
Sağlık Bilimleri yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Halen yaklaşık 814 öğrencisiyle lisans düzeyinde 4 bölümle
eğitim vermeye devam etmektedir.
Fakültemizin kuruluşunun ikinci yılında Uluslararası Sağlık
Bilimleri Kongresi düzenledik. Ayrıca fakültemiz birçok önemli
kongreye ev sahipliği yaparak akademik hayata katkıda
bulunmaktadır.
Fakültemizin
uygulama alanı İzmir Buca Seyfi Demirsoy
Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak belirlenmiştir.

Laboratuvarlar

Derslikler

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra Sağlık Bilimleri
Enstitümüzde yer alan ve Lisansüstü programlarımızı takip
ederek şartlarınızın uyması durumunda Tezli Yüksek Lisans
Programlarımız; Beslenme ve Diyetetik programı (Türkiye'de
sadece 13 Devlet Üniversitesi'nde ve İzmir'de sadece bizde),
Bağımlılık Danışmanlığı ve Rehabilitasyon programı
(Türkiye'de sadece 1 Devlet Üniversitesi'nde ve bizde), Sağlık
Fiziği programı (Türkiye'de sadece 11 Devlet Üniversitesi’nde
ve bizde), Tıbbi Mikrobiyoloji programı (Türkiye'de 37 Devlet
Üniversitesi’nde ve bizde), Egzersiz ve Spor Bilimleri programı
(Türkiye'de sadece 19 Devlet Üniversitesi'nde ve bizde),
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı (Türkiye'de sadece 18
Devlet Üniversitesi'nde ve bizde Tezli Yüksek Lisans ve 15
Devlet Üniversitesi'nde ve bizde Doktora programları), Halk
Sağlığı
Hemşireliği
(Türkiye'de
sadece
22 Devlet
Üniversitesi'nde ve bizde Tezli Yüksek Lisans programı)
ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans
programlarımızda alanında en iyi öğretim üyelerinden
uzmanlıklarınızı alma imkanlarınız bulunmaktadır. O nedenle
İzmir Demokrasi Üniversitesi alanında en iyi olmak
isteyenlerin tercihi olmaya devam edecektir.

İZMİR DEMOKRASİ
ÜNİVERSİTESİ

Beslenme ve Diyetetik Bölümü
İzmir
Demokrasi
Üniversitesi
Beslenme
ve
Diyetetik Bölümü profesyonel akademik kadrosu ve
güncel konuların hâkim olduğu mesleki ders havuzu ile
sizlere, 21. yüzyılın çağdaş diyetisyenleri olmanız
yolunda, eksiksiz hazırlanmanız gereken alt yapıyı
sağlamaktadır. Beslenme ilkeleri, besin mikrobiyolojisi ve
besin kimyası uygulamalarını son teknolojik cihazlarla
donatılmış laboratuvarımızda öğretim üyelerimizle
beraber bire bir uygulama şansını bulacaksınız. Lisans
eğitiminin en önemli ve son aşaması olan staj
döneminde İzmir’in içerisinde ulaşımı kolay bir
Üniversite olarak her türlü imkana sahipsiniz. Ulusal ve
uluslararası beslenme ile ilgili özel gün ve haftalarda
halka açık etkinlikler ve bilgilendirme çalışmalarında yer
alarak çevrenizde mesleğinize karşı farkındalık
sağlayacak, insan sağlığına ve hayatına dokunmanın
önemini anlayacaksınız. Ayrıca bu çalışmaların
devamında gerçekleştiren sosyal sorumluluk projelerinde
yer alabilir ve deneyim kazanabilirsiniz. Ulusal ve
uluslararası alanda birçok yayını bulunan akademik
personelimizin akademik ve pratik alanlarda çalışmış
olması sizlerin görev alanlarında daha başarılı olmanızı
sağlayacaktır. Lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra,
İzmir’de tek olan beslenme ve diyetetik yüksek lisans
programımıza gerekli koşulları sağlamanız durumunda
başvurabilirsiniz. Bu süreçte mesleki ve akademik
alanda gelişmenizi destekleyecek projelerin altına imza
atarken, açık kapı anlayışıyla görev yapan hocalarımıza
her zaman ulaşabilir ve danışmanlık alabilirsiniz. Ayrıca
üniversitemizin her zaman ilerlemeyi hedef alması,
Gelecekten Ümitliyim, Çünkü İzmir Demokrasi’liyim
demenizi sağlayacaktır. İzmir’in yeni, ilkeli ve ilerleyen
üniversitesinin, Beslenme ve Diyetetik Bölümünde olmak
sizin için bir ayrıcalık olacaktır. Bu ayrıcalığı yaşamak
istiyorsanız siz de İzmir Demokrasi Üniversitesi,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü tercih edin.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 21. Yüzyılın çağdaş
eğitim ve öğretime ayak uyduran dinamik bir bölümdür.
Bölümümüzde
alanında
özelleşmiş
öğretim
üyeleri
bulunmaktadır. Bu öğrencilere istedikleri uzmanlık alanında
kendilerini geliştirmeleri için bir öncülük sağlamaktadır.
Uygulama laboratuvarlarımız son teknolojik cihazlarla
donatılmıştır. Üniversitemiz sadece akademik imkanlarıyla değil,
sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif aktivitelerle de öne
çıkmaktadır. Yapılan ulusal ve uluslararası kongrelerde
öğrencilerimiz sunum yapma, organizasyonlarda görev alma ve
akademik olarak çalışmaların içinde yer alma imkanına sahiptir.
Ayrıca ilk iki yılın ardından İzmir’de yer alan alanında
özelleşmiş hastanelerde staj yapma imkanı sunulmaktadır.
Öğrencilerimiz isterlerse lisans sonrası yüksek lisans ve doktora
programlarımızla eğitimlerine Üniversitemizde Sağlık Bilimleri
Enstitüsünde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında
yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Hemşirelik Bölümü
İzmir Demokrasi Üniversitesi, ülkemiz demokrasisinin tescili ve
temsili olarak 2016 yılında İzmir’in merkezinde bir devlet
üniversitesi olarak kurulmuştur. Klasik eğitim sisteminin
uygulandığı bölümümüzde önce sağlıklı insan ve yaşam
davranışlarını, sonrasında hastalıklar ve hemşirelik bakımını
kapsamlı olarak öğretilmektedir. Mesleğimiz uygulamaya yönelik
olduğu için edinilen teorik bilgileri gerek mesleki beceri ve
simülasyon laboratuvarlarında gerekse staj uygulamalarında
pratiğe dönüştürerek pekişmesini sağlıyoruz. Kayıtlı olan her
öğrencinin ücretsiz internet erişimi, kütüphane üyeliği
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, ilk üç yıl teorik derslerden sonra,
Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde klinik uygulamalara
katılmaktadırlar. Son yıl ise; intörnlük programı kapsamında yıl
boyunca hastane deneyimi kazanarak mesleğe hazırlanıyorlar.
Öğrenciliklerinin daha ilk yılında başlayan sosyal sorumluluk
projeleri ile öğrendiklerini yaşamlarına entegre etmektedirler.
Öğrencilerimiz, mesleğimizin bilimsel yönünü ortaya koyan
kongre, sempozyum ve etkinliklere katılarak, kanıta dayalı
uygulamaları takip ediyorlar.

Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra özel veya devlet
kurumlarının koruyucu ve tedavi edici sağlık
hizmetlerinde; işyeri, okul, hapishane, hastane, evde
bakım hizmetlerinde, akademik alanda kısacası insanın
olduğu her yerde sayısız kariyer fırsatları bulunmaktadır.
Bir öğrencinin ihtiyaç duyduğu tüm olanaklara kolay
erişilebilir çözümleri olması, güvenliği, akademik yönden
zengin, dinamik öğretim üyelerinin bulunması İzmir
Demokrasi Üniversitesi’nin tercih edilmesinde en büyük
nedenler olmuştur.

Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
Sağlık Bilimleri Fakültesinde yer alan Egzersiz ve Spor
Bilimleri bölümü ilk kez dört yıl önce öğrenci almaya
başlamıştır. Bölümde 1 Profesör Doktor, 3 Doçent Doktor
bulunmaktadır.
Lisans düzeyindeki bölümün yanı sıra
yüksek lisans programı da öğrenci kabul etmektedir.
Bölümün misyon ve vizyonu: Misyon : Spor bilimleri
alanında farklı disiplin alanlarında yetkin
akademik
personeli ile 21. yüzyılın beklentilerine uygun birden
fazla spor branşında yeterli becerilerle donanımlı,
ülkesine
karşı
sorumluluk
hisseden
bireyler
yetiştirilecektir.
Egzersiz ve Spor
Bilimleri
Programından
mezun
olan
bireyler; turizmde rekreasyon, rekreatif spor
yöneticiliği, spor animatörlüğü, sağlık bilgileri ile
yoğunlaştırılmış
spor bilimleri,
fiziksel
uygunluk
(fitness)
uzmanlığı
ve
ikincil olarak
ise
farklı
branşlarda
antrenörlüğe
yönelik
lisans eğitimi
vermektedir. Sporun ve fiziksel aktivitenin bilimsel
temellerini oluşturmayı amaçlayan derslerin yanı sıra,
okul sporları, turizmde rekreasyon, rekreatif spor
yöneticiliği, engellilerde beden eğitimi ve spor ve
antrenörlük alanlarında uzmanlaşmayı sağlayan dersler
de lisans programında yer almaktadır.
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