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ANTRENÖRLÜK  EĞİTİMİ  BÖLÜMÜ 

 

GENEL BİLGİ:      

Bölümümüz,  11.11.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2013/5530 sayılı kararla Uludağ 
Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Spor Bilimleri Fakültesi’nin kurulmasıyla birlikte Spor Bilimleri 
Fakültesi’nin bünyesinde kurulmuş olup dört yıllık örgün öğretim süresini burada yapmaktadır. 
Bölümümüz, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde öğretim kurumlarına Atatürk İlke ve Devrimleri ve 
Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda Antrenör, çeşitli kurum ve kuruluşlara spor uzmanı, spor 
koordinatörü yetiştirmenin yanında,  çiftanadal  yoluyla da beden eğitimi öğretmeni yetiştirmek üzere 
eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bölümümüz, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak lisansüstü eğitim 
faaliyetlerine henüz başlayamamıştır. Ancak Öğretim üyelerimizin hepsi lisans üstü öğretm 
programlarınada görev yapmaktadırlar. Bölümümüzün akademik kadrosu dört (4) öğretim üyesinden 
ibaret olup, henüz öğretim görevlisi ve  araştırma görevlisi bulunmamaktadır. Antrenörlük 
Bölümümüzde kırkikisi (42) kadın, yetmişsekizi (78) erkek olmak üzere ilk üç sınıfta toplam yüzyirmi 
(120) öğrenci mevcuttur. Henüz lisans dördüncü(4.) sınıflar ve yükseklisans, doktora öğrencimiz 
bulunmamaktadır. Bölümümüzün eğitim-öğretim etkinlikleri Görükle Kampüsü’ndeki bina ve 
tesislerinde devam etmektedir.   

Bölümümüzde çeşitli branşlardan Avrupa ve Dünya’da ülkemizi temsil eden çeşitli spor branşlarına 
mensup birçok Milli sporcu eğitim almaktadır. Ayrıca bölümümüzde ulusal ve uluslararası kuruluşlarca 
desteklenen çeşitli projeler yürütülmektedir.  

MİSYONUMUZ 

-Toplumun sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, bilimsel ve sosyal etik anlayışını 
benimsemiş, sorumluluk sahibi antrenör yetiştirmek, 
-Ulusal ve uluslararası alana katkı sağlayacak bilimsel bilgiyi üretmek, 
-Spor alanının çeşitli paydaşları ile ortaklık yaparak gereksinim duyulan konularda destek sağlamaktır. 
-Takım veya bireysel sporların farklı dallarında uzmanlaşmış 
-Antrenörlerin (spor eğitimcilerinin); etik kurallara önem veren, 
-Sporcu sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş,  
-Üst düzeyde performans için multidisipliner çalışabilen,  
-İlgili olduğu spor dalında veya dallarında dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, 
sonuçlarını yorumlayıp uygulamaya aktarabilen, 
-Her yaşta bulunan sporcuyu antrene edebilen,  
-Performans testleri, yetenek seçimi ve yönlendirmesi yapabilen, 
-Lider olabilen, araştırmacı, spor ve spor branşına ait problemleri araştırma birimleri ile ortak 
çalışabilen niteliklere sahip Antrenör yetiştirmektir. 
VİZYONUMUZ 

- Bilimsel çalışmaları ile uluslararası düzeyde tanınan, yetiştirdiği bireyler ile ulusal düzeyde saygınlığı 
olan ve çalışanlarının mensubu olmaktan gurur duydukları bir kurum olmak, 
- Avrupa ve dünyadaki seçkin üniversitelerin benzeri eğitim veren programlarıyla uyumlu olmak, 
- Sahip olduğu laboratuvar, saha ve tesis olanaklarından yaralanarak lisans düzeyinde güçlü bir teorik 
ve uygulama alt yapısı sağlamak,  



- Yabancı dil eğitimini güçlendirmek, master ve doktora programlarıyla mezunlara araştırma yapma 
ve kendilerini geliştirme olanağı vermek,  
- Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerde spor  alanında ortaya çıkan eğilimleri yakından izleyen, 
eleştiren, ülkemize uyarlayan dinamik bir yapıya sahip olmak,  
- Mezunlara bu doğrultuda geniş bir vizyon kazandırmak,  ülkemiz koşullarında yeni kariyer olanakları 
ve iş bulma, meslek edinme kolaylığı sağlamak,  
- Araştırmalardan elde edilen bilgileri sportif performansı geliştirmek amacıyla sporcular ve toplumsal 
boyutta uygulamaya aktarmak, kısaca, uluslararası çalışmalar ile akreditasyonunu sağlamaktır.  
 
ERASMUS/FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI 

Bölümümüz, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yönetilen değişim programları 
kapsamında her yıl çok sayıda öğrencisini yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli üniversitelere yollamakta ve 
protokol dâhilindeki üniversitelerden öğrenci kabul etmektedir.  

ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMLARI 

Bölümümüz, fakülte içi ve dışı bölümlerle sürdürdüğü çift anadal programlarıyla öğrencilerimize iki 
farklı alanda diploma alma ve yandal programlarıyla farklı bir alanda bilgilerini arttırarak sertifika alma 
fırsatı sunmaktadır.  

TESİSLERİMİZ 

 Spor Salonları: Badminton, Masa Tenisi, Tırmanma Duvarı, hentbol, basketbol ve voleybol 
maçlarının oynanabileceği 500 kişilik, yarı seyircili tribünü olan 1 adet uluslararası 
standartlara sahip salon. Ayrıca bu salonun bünyesinde, 1 adet güreş, 1 adet halk oyunları, 1 
adet Fitness, 1 adet Masaj, 1 adet Kondisyon, 1 adet Toplantı salonları ile 6 Adet derslik 
bulunmaktadır. 

 Futbol sahası: 1 adet tribünlü ve soyunma odalı 1 adet çim futbol sahası, 
 Tartan Atletizm Pisti: 1 adet 
 Açık Basketbol sahalar: 1 adet beton zeminli, 
 Açık Tenis Kortları: 2 adet toprak zeminli, 
 Kapalı Tenis Kortları: 2 adet beton zeminli, 
 Cimnastik Salonu: 1 adet 

STAJ İMKÂNI 

Öğrencilerimiz,  Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde federasyonlarda, il ve ilçe teşkilatlarında, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, okullarda, amatör ve profesyonel kulüplerde 
(Antrenörlük Uygulaması) staj yaparak derslerde öğrendikleri bilgileri uygulama deneyimi elde 
etmektedirler.   

 


