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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!



• Uluslararası İlişkiler Bölümü, disiplini gereği genel geçer 
gerçeklikler yerine her bakış açısının değerlendirildiği ve 
irdelendiği bir bölümdür. Dolayısıyla öğrencilerine geniş bir 
vizyon içerisinde farklı durumları ve tarafları değerlendirme 
becerisi edindirmekte ve karar alma yeteneklerini 
geliştirmektedir.

• Bölümde, geniş çalışma alanlarının daha iyi kavranması ve 
öğrenilmesi amacı ile açılan çok sayıda seçmeli dersle, 
öğrencilere istedikleri alanda söz konusu uzmanlaşma 
olanağı sunulmaktadır.

• Yaratıcı, birikimli, iletişim kanallarına yön verebilen, nitelikli 
bir iletişimci olmak istiyorsanız bu bölüm tam size göre.

Diplomasi benim işim diyorsan…

• Disiplinler arası yenilikçi müfredat

• Meslek hayatına hazırlayan kariyer toplantıları ve 
seminerler

• Uluslararası İlişkiler alanında markalaşan Diplomacy 
O’clock konferansları

• Ortak Eğitim Programı* kapsamında sektör-üniversite 
bağlantısı

*Ortak Eğitim Modeli, üniversitedeki eğitim ile iş yaşamını birleştiren ve bu 
sayede akademik bilginin yanı sıra iş deneyimi olan bireyler yetiştirmeyi 
hedefleyen bir eğitim modelidir.

Uluslararası İlişkiler için ATILIM ZAMANI!

• Bakanlıklar ve müsteşarlıklar,

• Konsolosluklar, elçilikler,

• Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri,

• Kamuoyu araştırma şirketleri ve medya,

• BM, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde 
çalışabilir ve farklı kademelerde yönetici olarak 
da görev yapabilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?


