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Bölüm 
Başkanı

Prof. Dr. Birol ERTUĞRAL

Bölümün 
Amacı

Yüzyılımızın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim 
kadrosunun rehberliğinde sorunlara çözümler üretebilen, ulusal değerleri önemseyen nitelikli 
fizikçiler ve araştırmacılar yetiştirmek. Türkiye'de sürekli genişleyen ve gittikçe daha büyük 
oranda okullaşan çağ nüfusunun gerek duyduğu öğretim üyelerini yetiştirmek. Türk teknolojik 
gelişimine, kalite ve teknik olarak Türk sanayinin Dünya çapında rekabet gücüne katkıda 
bulunacak, nükleer tıptan eğitime kadar birçok alanda hizmet verecek uluslar arası düzeyde 
Fizikçi yetiştirmek. Üniversitemiz öğrencilerine Dünyanın iyi üniversiteleri düzeyinde fizik 
dersi vermek.

Bölümün 
Hedefi

Fizik alanındaki gerek eğitim-öğretim gerekse bilimsel etkinliklerini uluslararası düzeyde tutan, 
söz sahibi olan, ileri teknolojileri takip edebilen, eğitim ve araştırma etkinlikleri ile ülkemizdeki 
eğitime katkı sağlayan, bilime katkıda bulunacak lisans ve lisansüstü kadroları yetiştiren üst 
düzeyde ve önder konumda bir bölüm olmak.

Öğrenme 
Çıktıları

1 - Klasik ve Modern Fiziğin teori ve uygulamalarında güçlü bir temel kazanabilir.
2 - Özellikle fizikle ilgili problemleri çözme yetenekleri ve kritik noktalarını düşünme 

mükemmelliğini kazanabilir.
3 - Fizikle ilgili teori ve metotlarla ilgili bağlantıyı açıkça yapabilir.
4 - Fizik literatürünü takipte ve yorumlamada beceri kazanabilir.
5 - Fizikle ilgili iş bulmada ve/veya lisansüstü programlara kabulü garanti edebilir.
6 - Fizik prensiplerini gerçek dünya problemlerine uygulama becerisi kazanabilir.
7 - Takım içinde etkin çalışma becerisi kazanabilir.

Eğitim 
Öğretim
Yöntemleri

Yüz yüze
Seminer
Laboratuar çalışmaları
Grup Çalışmaları
Ödevler

Verilen 
Derece

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan 
ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere FİZİK alanında lisans 
diploması verilir.

Kabul 
Koşulları

Yüksek Öğretim Kurumunun belirlediği şartları sağlayan ve YKS’den yeterli puanı alan 
öğrenciler bölüme kaydedilir.

Üst 
Kademeye
Geçiş

http://fbe.giresun.edu.tr/tr/page/mevzuat/4889 adresinde yer alan yönetmeliklerde daha detaylı 
bilgiler yer almaktadır.

Mezuniyet
Koşulları

Programda mevcut olan derslerin tümünü (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamak 
için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Ölçme ve
Değerlendi
rme
Yöntemleri

Sınav değerlendirme kuralları, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. 
Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. 


