Vizyonumuz,

Misyonumuz,

İlahiyat ilimlerinde akademik

Bir taraftan bilimsel etkinlik-

talepler ve toplumsal ihtiyaç-

Burs ve Barınma
İmkanları

Erasmus

lerle ilim dünyasına ve insan

İlahiyat eğitimini desteklemek

landa, Belçika, Finlandiya,

lar doğrultusunda araştırma-

hayatına katkı sağlamak

üzere kurulan Bursa İlahiyat

İspanya gibi ülkelerin bazı

lar yapan, yaptığı araştırmalar

ve toplumun alanımızla

Vakfı, barınma, burs ve diğer

üniversiteleri ile Erasmus

ve yetiştirdiği ilahiyatçılarla

ilgili taleplerini karşılamak,

toplumsal, dinî, ahlakî mesele-

diğer taraftan da bireysel ve

lerde islamî-insanî değerlere

toplumsal sorunlara çözüm

uygun çözümler üreten, ulusal

önerebilen, İslam dinini ve

ve uluslar arası düzeyde etkili,

diğer dinleri ana kaynakları-

lı öğrenci ve öğretim elemanı

saygın bir kurum olmaktır.

na inerek değerlendirme ve

değişimi yapmaktadır.

ihtiyaçlar noktasında öğrencilere katkı sağlamakta ve çeşitli
imkanlar sunmaktadır.

Fakültemiz Almanya, Hol-

Öğrenci ve Öğretim Elemanı
Değişim Programı kapsamında anlaşmalar yapmıştır ve bu
kapsamda her dönem karşılık-
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yorumlama gücüne sahip,
milli ve ahlakî değerlere bağlı,
sorumluluk duygusunu haiz,
farklılıklara saygılı öğretmenler, din görevlileri ve ilahiyatçılar yetiştirmektir.
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Akademik Kadro

1975

yılında Bursa
Yüksek I˙slam

Enstitüsü olarak açılmış, 1982
yılında Fakülte olmuştur.

Fakültede akademik yapılanma,
Temel I˙slam Bilimleri Bölümü,
Felsefe ve Din Bilimleri
Bölümü ve I˙slam Tarihi ve
Sanatları Bölümü esasında
olup, bu çerçevede eğitim-öğretim
verilmektedir.

http://ilahiyat.uludag.edu.tr

Fakültemizde eğitim, öğretim
ve bilimsel araştırma faaliyetleri, 3 bölüm ve 17 Anabilim
Dalından oluşan Akademik
yapı içinde faaliyet gösteren
25 Profesör, 21 Doçent, 13
Yardımcı Doçent, 8 Öğretim
Görevlisi, 9 Okutman, 14
Araştırma Görevlisi ile sürdürülmektedir.

Sosyal Aktiviteler

Akademik
Etkinlikler

Mezuniyet
Sonrası İş İmkanı

Spor

Ağırlıklı olarak öğretim elemanlarımızın ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerimizin
ilmi çalışmalarını yayımlayan
üç dergimiz bulunmaktadır.

Mezunlarımız, Din Kültürü

bol, voleybol ve masa tenisi

ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni,

oynamaya müsait spor alanla-

Meslek Dersleri Öğretmeni,

rı bulunmaktadır.

• U.Ü İlahiyat Fakültesi Dergisi

ezzin- Kayyım, vb. olarak Milli

Kütüphane

• İlahiyat Studies (Yabancı
Dildeki İlk Dergimiz)

Eğitim Bakanlığı ve Diyanet

Fakültemiz bünyesinde

İşleri Başkanlığı bünyesinde

• Balkan Araştırmaları Dergisi
(Akademik Öğrenci Dergisi)

oluşturulan ve gelişimi devam

istihdam edilmektedir.

eden ihtisas kütüphanesi

Konuk Öğrenci
Koordinatörlüğü

hafta içi 08.30-22.00 saatleri

40 farklı ülkeden gelen üçyüz

elemanı ve araştırmacılara

civarında öğrenciye eğitim-

hizmet vermektedir.

öğretim ve diğer alanlarda

Kültür ve Sanat
Atölyesi

Bursa İlahiyat Mezunları ve
Mensupları Derneği (BİLDER),
fakülte öğrencilerine yönelik
çeşitli kurslar ve öğrencilerin
meslekî ve kültürel gelişimini
sağlayacak aktiviteler düzenlemektedir.
Fakültemizde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren öğrenci
kulüpleri bulunmakta; mesleki
ve kültürel toplantılar, geziler
ve gösteriler düzenlenmektedir.
Yerli ve konuk öğrenciler tarafından tiyatro, musıkî, sergi,
şiir dinletisi vb. etkinlikler
düzenlenmektedir.

Müftü, Vaiz, İmam-Hatip, Mü-

danışmanlık ve oryantasHer Pazartesi günü fakültemiz
Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda
düzenlenen seminerlerimizde bugüne dek pek çok ilim
adamını konuk eden fakültemizde, ayrıca başta kendi öğretim elemanlarımızın sanat
eserlerinin sergilendiği Hattat
Necmettin Okyay Sergi Salonu
da hizmet vermektedir.

yon hizmeti sunmak üzere
kurulmuş olan bir birimdir.

Fakültemizde, futbol, basket-

arasında öğrenci, öğretim

Fakültemiz bünyesinde yer

Koordinatörlük, bilgilendir-

alan ney, ebru ve tespih

me ve kaynaşma sağlamak

atölyelerinde öğrencilerimiz

amacıyla konuk öğrencilere

geleneksel güzel sanatları

ülkelerini tanıtma imkanları

öğrenme imkanı bulmaktadır.

da sunmaktadır.

Fakültemiz, ilimizde bulunan
kurumlar ile işbirliği yaparak
çeşitli sempozyum, panel ve
konferans gibi bilimsel etkinlikler düzenlemektedir.
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