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Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

63 farklı ülkeden 500’den fazla öğrenci, bambaşka kültürleri ve tüm 
renkleri ile tek bir kampüste…

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler… 

Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal 
ve uluslararası etkinliklerle dolu  bir üniversite deneyimi. 

Küresel başarının parçası olun!

THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada, 

US News Sıralamasında Matematik alanında Türkiye'nin tek üniversitesi, 

THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada, 

THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında vakıf üniversiteleri 
arasında 4. sırada 

Öğrenerek, paylaşarak, dolu dolu yaşayacağın bir hayat burada 
seni bekliyor. Kendi kanatlarınla yepyeni  ufuklara yönelmek için 
ATILIM ZAMANI

ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!



• %100 İngilizce eğitim veren Türkiye'deki 3 üniversiteden 
biri, Ankara'da ise ilk ve tek

• YÖK HUÇEP * programı ile uyumlu, hem mesleki hem de 
bireysel gelişimi destekleyen zengin seçmeli ders yelpazesi

• Hastanelerin klinik ve polikliniklerinde, toplum sağlığı ve 
aile sağlığı merkezlerinde, okullarda, huzurevlerinde, 
KETEM'lerde uygulama imkanı

• Yüksek teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar
- Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı
- Anatomi Laboratuvarı
- Multidisipliner Laboratuvarı (Fizyoloji - Mikrobiyoloji - Histoloji - 
Patoloji) 
- Bilgisayar Laboratuvarı
- Simüle Hasta Laboratuvarı

• Medicana International - Atılım Üniversitesi işbirliği ile staj, 
mezuniyet sonrası istihdam, araştırma ve proje ortaklıkları

*YÖK Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı

Hemşirelik için ATILIM ZAMANI!

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

• Hemşirelik bölümünün amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanınan ve markalaşmış akademik kadrosuyla sağlık eğitimi ve 
uygulamalarını uluslararası standartlarda ve teknolojik gelişmelerin 
paralelinde yürüten etik, ahlaki ve estetik değerleri dikkate alarak 
bütüncül bakım veren ve mesleğin geleceğini yönlendiren lider 
hemşireler yetiştirmektir.

• Avrupa'da serbest dolaşım ve çalışma olanağına sahip bir meslek 
olan hemşirelik, bireylerin sağlık gereksinimlerinin karşılanması için 
bakım hizmeti sunan, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.

• Hemşirelik, birey, aile ve toplumun sağlığının korunması ve 
güçlendirilmesinde sorumluluk alan, mesleğin gelişimine ve ülkemizdeki 
sağlık politikalarının ve sağlık hizmetlerinin yönlendirilmesine katkı 
sağlayan bir meslektir.  

Uluslararası düzeyde yetkin hemşireler yetiştirmek için
ATILIM yapıyoruz...

• Aile ve toplum sağlığı merkezleri
• Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları
• İlaç sektörü, fabrikalar, okullar
• AR-GE, kalite ve akreditasyon kurumları
• İş sağlığı ve güvenliği birimleri
• Huzurevleri, evde bakım merkezleri
• Ayakta tanı-tedavi merkezleri
• Ağız ve diş sağlığı merkezleri
• Sağlıklı yaşam ve rehabilitasyon merkezleri 
• Adli tıp kurumları ve cezaevleri
• Diyaliz Merkezleri
• Uçuş hemşiresi olarak havayolu

kurum ve kuruluşları
• Üniversiteler ve orta

eğitim kurumları


