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Program Tanımları
Kuruluş
2013 yılında kurulan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Düzce Üniversitesi'ne bağlı bir
Fakültedir.
Kazanılan Derece
İlahiyat lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yoluyla
gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra yurtdışında ikamet eden, Türk ve Akraba
Topluluklarında yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar YÖS dışında
kabul edilen uluslararası sınavlardan Bakalorya (IB), Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura,
Maturita belgelerinden birine sahip olmaları halinde öğrenci olarak kabul edilebilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise,
başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden
muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programa başlayabilmek için, zorunlu Arapça hazırlık uygulaması vardır. Güz ve Bahar
dönemlerinden önce Arapça için yeterlilik imtihanı uygulanır ve başarılı olanlar bu programın
derslerini almaya başlayabilirler.
Program Profili
Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında,
geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler
arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projeye dayalı dersler
olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni
gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü, vaiz, din
görevlisi vb. olarak görev alabildikleri gibi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise ve dengi
okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri
öğretmeni olarak da görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olanlar, üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına
müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl
içi değerlendirmeleri, en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer değerlendirmelerden
oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının
başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna
dönüştürülmesinde genel olarak Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanır..

Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için, programdaki bütün dersleri başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not
Ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Posta Adresi: Konuralp Yerleşkesi Beçi Yörükler Kampüsü Merkez/DÜZCE
81620| Tel: 0380 542 11 70 Faks: 0380 542 11 80, E-Posta: ilahiyat@duzce.edu.tr Web:
http://www.ilahiyat.duzce.edu.tr
Bölüm Olanakları
Kütüphane, internet, burs imkanı, kantin vs.
Program Çıktıları
1 Temel dini metinleri anlar.
2 İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
3 İslami ilimlerin gelişim süreçleri hakkında analiz yapar.
4 İslam tarihi, kültürü, sanat ve edebiyatı alanlarındaki birikimi kullanır.
5 Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi yeniden düzenler.
6 Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında karşılaştırmalar yapar.
7 İslam’ın evrensel değerleri ışığında toplumun dini-ahlaki ihtiyaçlarına çözümler üretir.
8 Sosyo-kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemleri özümser.
9 Teknoloji alanındaki eğitim-öğretim araç ve gereçlerini ilahiyat alanında kullanabilir.
10 Dini değerlerin toplumda birleştirici, bütünleştirici, uzlaştırıcı rolüne uygun davranır.
11 Eğitim ve öğretim hizmetlerinde model olur.
12 Din eğitimi ve öğretimi alanlarında görev yapabilme yeterliliğine sahip olur.
13 Genelde din, özelde İslam bilim ve kültürü alanında yapılan araştırmaları takip eder.
14 Bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavratır.

DÜZCE UNIVERSITY THEOLOGY FACULTY
First Cycle Programmes (Bachelor's Degree)
Bachelor - Faculty of Theology - Theology
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General Description
History
Founded in 2013, Düzce University Faculty of Theology is a Faculty affiliated to Düzce
University
Qualification Awarded
Theology
Specific Admission Requirements
Students are placed through University Entrance Exam (YGS) for Turkish citizens, and
through Foreign Students Exam (YÖS) for foreign students. Both exams are governed by
OSYM, Student Selection and Placement Center. In addition, candidates from Turkish and
relative communities outside Turkey with a valid international exam score such as
baccalaureate, French baccalaureate, Matura, Maturita are also admitted as students.
Specific Arrangements For Recognition Of Prior Learning (Formal, Non-Formal and
Informal)
Students who were previously educated-trained in another higher education institution are
exempted from the courses they completed.
Qualification Requirements and Regulations
A mendatory Arabic language preparatory class is required prior to the program. At the
beginning of Fall and Spring semesters students take a proficiency exam. Successful
candidates are exempted from the required prep class.
Profile of The Programme
In addition to required courses on Islamic studies, there is a wide variety of elective courses in
the program. The elective classes are designed according to students' demands and needs.
Occupational Profiles of Graduates With Examples
Graduates of this program, mufti, preacher, religious officer, etc. in the Presidency of
Religious Affairs. as well as teach religious culture and moral information in high schools and
balanced schools affiliated to the Ministry of National Education, and they can also take part
as vocational course teachers in Imam Hatip High Schools.
Access to Further Studies
Our graduates can apply to graduate programmes with and without thesis.
Examination Regulations, Assessment and Grading
The grades of the students are total of mid-terms and finals. Mid-terms are worth of %40, and
finals are %60.
Graduation Requirements
Minimum required grade for graduation is 2 out of 4.
Mode of Study (Full-Time, Part-Time, E-Learning )
Full-Time

Address, Programme Director or Equivalent
Konuralp Yerleşkesi Beçi Yörükler Kampüsü Merkez/DÜZCE 81620
Tel: 0380 542 11 70, Fax: 0380 542 11 80
E-Mail: ilahiyat@duzce.edu.tr Web: http://www.ilahiyat.duzce.edu.tr/
Facilities
Library, internet, scholarships, etc.
Key Learning Outcomes
1 Students will be able to read and understand religious text books.
2 Students learn the correct usage of basic concepts of Islamic Sciences.
3 Students acquire information about the developmental processes of Islamic Sciences.
Students gain information and ability in the history of Islam, Islamic Culture, Islamic Art
4
and Islamic Literature.
Students are a
5
ble to attain accurate information and interpret religion, science and philosophy.
Students are able to attain information, evaluate the same and make comparisons about
6
religion, sects and modern religious movements.
Students are able to find solutions for the religious and moral needs of society via Islamic
7
values.
Students will adopt learning and interpretation of religious and moral values in the context
8
of social and cultural developments.
Students will be able to use modern methods and techniques of education in the domain of
9
theology.
Students will achieve behaviour and attitudes that are in keeping with the mediatory role of
10
religious values.
11 Students will be able to be leaders, instructors in educational services.
12 Students will be able to serve in religious services and religious education.
Students will be able to follow research that is carried out in the framework of the needs of
13
society in Islamic science and culture.
14 Students will understand the place and importance of religion in the life of the individual.

