Sosyoloji Bölümü Lisans Programı öğretim amaçları şu şekildedir:
1. Öğrencilerinin kuramsal ve yöntemsel konularda ve sosyolojik araştırmada mümkün olan en iyi
mesleki bilgi, beceri ve deneyimi kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam
sağlamak.
2. Araştırma faaliyetlerinde bilimin gelişmesine ve ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami
katkı sağlamak.
3. Gerek kamu, gerek özel, sektör gerekse STK’larda aktif sosyoloji bilgisini kullanabilecek, yapılacak
iş tanımlarında sosyoloğun yapabileceği işlerde mesleki yeterliklere sahip olmaları sağlanacak.
4. Mezunlarına gerekli görüldüğü yerde yeni bilgiyi takip etme ve mesleğine uyarlayabilme özelliği
kazandırabilme.
5. Mezunlarının kültürel farklılıklarının bilincinde olmaları, meslek yaşamlarında bu farklılıklara
hassasiyet göstermeleri, disiplinler arası bir bakış geliştirmeleri ve bilimsel etiğe riayet etmeleri.

Sosyoloji Bölümü Lisans Programı Tanımlanan Program Çıktıları şu şekildedir:
Söz konusu program çıktıları öncelikle Yüksek Öğretim Kurulunun kılavuzluğu doğrultusunda
Bölümün misyon ve vizyonları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır Sosyolojiden mezun olan bir
öğrenci:
PÇ1. Sosyolojiye ilişkin temel kavramlara, kavramlar arası ilişkilere, temel kuramlara ve kuramların
inşa edilme biçim ve yöntemlerine hakimdir,
PÇ 2. Sosyal bilimlere ilişkin temel yöntem bilimsel (metodolojik) yaklaşımlara, yöntemlere ve
araştırma tekniklerine ve bunları uygulamaya hakimdir,
PÇ 3. Bir sosyal araştırma tasarlar/planlar, uygular ve raporlaştırır.
PÇ 4. Bireyler, gruplar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyişini anlar, açıklar, yorumlar ve değerlendirir.
PÇ5. Araştırma alanına ilişkin toplanan verileri işler ve analiz eder.
PÇ6. Alanla ilgili bilgisini sosyal sorumluluk bilinci ile kullanır
PÇ7. Alana ilişkin bilgisini yazılı ve sözlü olarak etkin ve sistemli şekilde aktarır
PÇ8. Disiplinlerarası düşünür, yorumlar ve değerlendirir. Diğer bölümlerden en az 30 AKTSlik ders alır.
PÇ9. Sosyal bilimlerde geliştirilen bilgi ve yaklaşımlara eleştirel ve sorgulayıcı bakar.
PÇ10. Bireysel olarak çalışabilme ve ekip çalışmasına katılma
PÇ11. Toplumsal sorunlara ilişkin alternatif çözüm önerileri üretir
PÇ12. Mesleki etik ilkeleri bilir ve bunlara uygun davranır
PÇ13. Kültürel farklılıkların bilincinde olur ve hayatında kültürel farklılıklara hassasiyet gösterir

PÇ14. Alan bilgisini gündelik yaşamda kullanır ve alanındaki yeni gelişmeleri takip eder
PÇ15. Öğrenimini bir ileri eğitim düzeyine taşıyabilir. En az bir yabancı dili iyi öğrenir.

