SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
GENEL BİLGİ:
Bölümümüz, 1982 yılında Eğitim Fakültesi’ne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bölümü olarak 40 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlamış; 11.11.2013 tarihli resmi gazetede
yayınlanan 2013/5530 sayılı kararla Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Spor Bilimleri
Fakültesi’nin kurulmasıyla Spor Bilimleri Fakültesi bünyesine geçmiş ve halen eğitim-öğretim
faaliyetlerine burada devam etmektedir. Bölümümüz, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde öğretim
kurumlarına Atatürk İlke ve Devrimleri ve Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda beden eğitimi
öğretmeni, çeşitli kurum ve kuruluşlara spor uzmanı, spor koordinatörü ve antrenör yetiştirmek üzere
eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Beden Eğitimi Spor Anabilim Dalı
lisansüstü eğitimleri de bölümümüz tarafından yürütülmektedir. Bölümümüzün akademik kadrosu 4
öğretim üyesi, 11 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisinden oluşmakta olup, bölümümüzde 429
lisans, 30 yüksek lisans ve 5 doktora olmak üzere 35 lisansüstü kayıtlı öğrencimiz vardır.
Bölümümüzün eğitim-öğretim etkinlikleri Görükle Kampüsü’ndeki bina ve tesislerinde devam
etmektedir.
Bölümümüzde çeşitli branşlardan Avrupa ve Dünya’da ülkemizi temsil eden 60 Milli sporcu eğitim
almaktadır. Ayrıca bölümümüzde ulusal ve uluslararası kuruluşlarca desteklenen çeşitli projeler
yürütülmektedir. Şuana dek bir Avrupa Birliği Projesi tamamlamış olup 2015 yılında da yeni bir
Avrupa Birliği hibesine hak kazanılmıştır. Bu proje ile AB ülkelerindeki Beden Eğitimi Öğretmenliği
Eğitimi Konusu incelenerek Türkiye için bir uyarlama çalışması yapılacaktır.
MİSYONUMUZ


Toplumun sürdürülebilir spor anlayışını geliştirmeyi hedef alan, bilimsel ve sosyal etik
anlayışını benimsemiş, sorumluluk sahibi beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmek,



Ulusal ve uluslararası alana katkı sağlayacak bilimsel bilgiyi üretmek,



Spor alanının çeşitli paydaşları ile ortaklık yaparak gereksinim duyulan konularda destek
sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
Bilimsel çalışmaları ile uluslararası düzeyde tanınan, yetiştirdiği bireyler ile ulusal düzeyde saygınlığı
olan ve çalışanlarının mensubu olmaktan gurur duydukları bir kurum olmaktır.
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 (Resim 1)
: 1 adet uluslararası hentbol basketbol ve voleybol
maçlarının oynanabileceği 550 kişilik salon 1 adet basketbol ve voleybol antrenman salonu, 1
adet güreş salonu, 1 adet halk oyunları salonu



Futbol sahası (Resim 2)
toplam 2 adet çim futbol sahası,
Tartan Atletizm Pisti ( Resim 3)
Açık Basketbol sahalar (Resim 4)
Açık Tenis Kortlar (Resim 5)
adet
Kapalı Tenis Kortları (Resim 6)
Jimnastik Salonu (Resim 7)
Halk Oyunları - Dans Salonu (Resim 8)
Pilates Salonu (Resim 9)
Derslikler
Kondisyon Salonu
Toplantı Salonu












: 1 adet tribünlü ve soyunma odalı olmak üzere
: 1 adet
: 2 adet beton zeminli,
: 4 adet toprak,2 adet beton zeminli olmak üzere 6
: 2 adet beton zeminli,
: 1 adet
: 1 adet
: 1 adet
: 6 adet
: 1 adet
: 1 Adet

STAJ İMKÂNI
Öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda staj yaparak derslerde öğrendikleri bilgileri
uygulama deneyimi elde etmektedirler.
Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4

Resim 5

Resim 6

Resim 7

Resim 8

Resim 9

