
PROGRAMLAR

Lisans 

Müzik Bölümü Müzikoloji Anabilim Dalı, 

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,

Grafik Tasarım Bölümü

Yüksek Lisans 

Müzik Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı

Sanat ve Tasarım Tezli Yüksek Lisans Programı

SANATSAL ETKİNLİKLER

İZMİR DEMOKRASİ 

ÜNİVERSİTESİ

Fakültemiz, 3 profesör, 2 doçent, 5 doktor

öğretim üyesinden oluşan akademik kadromuz

ile aşağıdaki bölümlerde hizmet vermektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi

2017 yılında kurulan İzmir Demokrasi Üniversitesi

Güzel Sanatlar Fakültesi, sanatın geleneksel ile

çağdaşın harmanlandığı öğretim yollarıyla,

evrensel özgün yapıtlar ortaya çıkaracak, çağdaş,

aydın sanatçılar yetiştirmeyi, sanatçı adaylarının

disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı

güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü

geliştirmeyi, gözlemleme ve yorumlayabilme

yetisini, kazandırmayı amaçlamaktadır. Sanatın

doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli kültürü

oluşturmak için, uluslararası sanat alanında adını

duyurmuş uzman eğitici kadrosuyla, eğitim

vermektedir.

Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, birebir

danışmanlık anlamında yararlanabildikleri öğretim

üyeleri ile iletişim anlamında güçlü sosyal ilişkiler

kurabilmektedir. Ayrıca Erasmus, Farabi ve

Mevlana gibi ulusal ve uluslararası eğitim

hareketliliği programlarından yararlanabilmektedir.

Üniversite yerleşkesinde diğer fakültelerin

öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla disiplinlerarası

anlamda ilişkiler kurulmakta, sosyal imkânların

çeşitli ve zengin olması, öğrencilere kültürel, sosyal

ve spor faaliyetlerini yakından takip edebilme

olanağı sunmaktadır. Ayrıca sergi ve konferans

salonlarında gerçekleştirilen organizasyonlara

katılımları kendilerini geliştirme olanakları

sağlamaktadır.



İzmir’in Kalbinde

Genç, Dinamik ve Güçlü Akademik Kadrosu ile

Seçkin bir Devlet Üniversitesi

Frekansın İDÜ Müzik Olsun

Müzik Bölümü 

Müzikoloji Anabilim Dalı
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Müzik Bölümü, 2018-2019 eğitim/öğretim yılında eğitim

vermeye başlamıştır. Müzikoloji (Müzik Bilimleri)

programları, sanatçı kimliğini özümsemiş, katılımcı,

paylaşımcı, özverili, üretilen bilgi ve teknolojiyi ulusal-

uluslararası düzeye yayabilen, Türk kültürünü

benimsemiş, geçmişten gelen birikimini yerelden

evrensele taşıyarak modern imkanlarla birleştirebilen,

çok yönlü, araştırmacı ruhuna sahip, yetenekli, maddi

ve manevi değerlerine sahip çıkan, araştırmacı, müzik

bilimcileri yetiştirmeyi hedefler. Bu hedefler

doğrultusunda 4 yıllık eğitim veren bölümümüzden, bu

programdan mezun olan öğrencilerimiz, özel ve kamu

kurumlarında, eğitimci, akademisyen, müzik danışmanı

olabilmenin yanı sıra, yazılı, görsel ve işitsel medyada

eleştirmenlik, müzik yazarlığı, program yapımcılığı,

Kültür Bakanlığının ilgili birimlerinde iş imkanlarına

sahip olabilirler.

Misyonumuz

Çağdaş sanatın evrensel dilini kullanarak, kültürel ve

teknolojik gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı

bakış açıları kazandırabilen, çağın gerektirdiği bilgi

beceri ve yetenekleri birleştirerek etik değerleri

özümseyen, ulusal ve uluslararası platformlarda projeler

üretebilen, müziği bilimsel içeriği ile çözümleyerek

kazanımlarını toplumun her kesimi ile paylaşma

becerisine sahip üretken bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Akademik ve sanatsal yeterliliklerini kazanmış yetkin

bilim insanları yetiştiren çağdaş eğitim programları ve

sanatsal-kültürel etkinlikleri ile ulusal ve uluslararsı

düzeyde tercih edilen bir bölüm, sanat ve bilim yuvası

olmaktır.

Bölümümüz, lisans düzeyinde eğitim-öğretim

vermek üzere özgüveni yüksek, tarihsel, kültürel

ve sanatsal değerlere bağlı, vizyon sahibi,

disiplinler arası çalışmaya ve ekip çalışmasına

yatkın, çağdaş sanatın evrensel dilini

kullanarak, kültürel ve teknolojik gelişmeler

ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları

kazandırabilen, çağın gerektirdiği bilgi beceri ve

yetenekleri birleştirerek özümseyen, ulusal ve

uluslararası platformlarda projeler üretebilen,

geleneksel değerleri çağdaş değerlerle

harmanlayarak özgün tasarımlar yapabilen,

dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden,

toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarını gözeten,

kültür-sanat alanında ulusal ve uluslararası

düzeyde katma değeri yüksek eserler

yaratabilen, teknolojik yenilikleri takip ederek

alanında kullanabilen, rekabetçi, kendine

güvenen, üretken ve yenilikçi, esnek ve özgür

düşünebilen, etik sorumluluğa sahip sanatçı ve

tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

.

Gelenekten Geleceğe Hayalini Tasarla

Adres: Mehmet Ali Akman Mahallesi, 

13. Sokak No:2 Güzelyalı Konak /İZMİR

İletişim: 0232 260 1001
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