
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ  

Bölümümüz öğrenci adaylarının yabancı dil (İngilizce) hazırlık sınıfı seçmesi özellikle önerilir. 

Gerek ders kaynaklarının ağırlıklı olarak İngilizce olması, gerek mezun olduktan sonra yabancı 

dil bilgisinin önemli ölçüt olması öğrenci adayları için çok önemsenmesi gereken bir konudur. 

Bölümümüzde dört yılda iki ayrı kütüphane, arşiv yada bilgi merkezinde birer aylık staj 

yapılmaktadır. İşlenen dersleri destekleyen bir kütüphane yerleşke içinde yer almaktadır. 

Yerleşke içinde kısmi zamanlı çalışma olanağı da yer almaktadır.  

 

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ  

Yükseköğretim programının adı: Biyoloji  

Eğitim dili: Türkçe Kontenjanı: 20 İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin 

koşullar: Program kapsamında yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması isteğe bağlıdır.  

Staj, eğitim-öğretim modeli, endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl 

yürütüldüğü ve stajların ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp 

yapılamadığına ilişkin koşullar:  

Yılda 2 yarıyıl (Güz-Bahar) olmak üzere toplamda 8 yarıyıl eğitim verilmektedir. 8. Yarıyılda 

yapılması gereken “Arazi Uygulaması” dersi vardır. Öğrenciler bu dersin yerine staj 

yapabilmektedir. Mevcut koşullar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu 

ilde ya da il dışında yapılabilmektedir.  

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar: Uygulamalı 

laboratuvar derslerinde her öğrencinin kendine ait laboratuvar önlüğü giyme zorunluluğu vardır 

ve gerekli koşullarda gözlük, maske, eldiven gibi koruyucu malzemeler kullanılmaktadır. Bu 

koruyucu malzemelerden önlük, maske, eldiven gibi malzemelrin tamini öğrenci tarafından 

yapılırken, diğer malzemelerin temini ilgili/sorumlu kişiler tarafından yapılmaktadır.  

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve 

eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim giderlerine ilişkin koşullar: Uygulamalı ve teorik 

derslerde kullanılacak sarf malzeme ve materyaller fakülte tarafından temin edilerek 

öğrencilerin kullanımına sunulur. Öğrenciler, ders materyali olan kitaplar ve diğer yayınlar için 

üniversite yerleşkesinde bulunan kütüphaneden hem elektronik ortamda hem de kaynakların 

direkt temini yoluyla yardım alabilirler. Sınav materyalleri ilgili fakülteler tarafından 

karşılanmaktadır. 

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu 

yerleşke/kampüse ilişkin koşullar: Biyoloji Bölümü, Kuzeykent Yerleşkesi içerisinde Fen-

Edebiyat Fakültesi binasında bulunmaktadır. Yerleşke içerisinde üniversitemiz Merkez 

Kütüphanesi, kapalı spor salonu ve öğrencilerin ders dışı zamanlarını geçirebilecekleri 

dinlenme alanları, kafeler ve sosyal ortamlar bulunmaktadır.  

Programa ilişkin eğitim ve öğretimin gerçekleştirildiği yer/yerleşke: Eğitim öğretim faaliyetleri 

Kuzeykent yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi derslik ve laboratuvarlarında 

gerçekleştirilmektedir. Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları: Biyoloji bölümü 



öğrencileri üniversitemiz bünyesinde kısmi zamanlı çalışabilirler. Barınma imkânları: 

Üniversitemiz Kuzeykent yerleşkesinde ve yakınında öğrencilerimizin barınmaları için Kredi 

ve Yurtlar Kurumu (KYK)’na bağlı devlet yurtları bulunmaktadır. Bunların dışında yine 

Kastamonu il merkezinde üniversite yerleşkesine yakın mesafede özel yurt, pansiyon ve 

apartlar da mevcuttur. Ulaşım imkânları: Kastamonu’ta şehirlerarası ulaşım için bir otobüs 

terminali ve bir adet havaalanı mevcuttur. Şehir içi ulaşım ise özel minibüslerle yapılmaktadır. 

Şehir merkezinden Kuzeykent yerleşkesine özel minibüslerle sık aralıklarla ulaşım 

yapılmaktadır. Burs imkânları: Öğrencilerimiz üniversiteye kayıtlarını yaptırdıktan sonra Kredi 

ve Yurtlar Kurumu (KYK)’na başvuru yoluyla Burs ve Öğrenim Kredisi’nden faydalanabilirler. 

Bunun dışında öğrencilere burs veren özel ve tüzel vakıf, dernek, belediye gibi kuruluşların 

duyuruları dönemsel olarak ilgili birimlere gönderilme ve öğrencilere duyurulması 

sağlanmaktadır. Beslenme yardımı ve imkânları: Üniversitemiz Kuzeykent yerleşkesinde 

faaliyet gösteren yemekhanenin yanı sıra mevcut kantin ve kafeteryalar aracılığıyla öğrenciler 

beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bunun dışında belirlenen kontenjanlar dâhilinde, 

gerekli kriterleri sağlayan, başarılı öğrencilere her eğitim öğretim yılında ücretsiz yemek 

yardımı sağlanmaktadır. Diğer imkânlar: Biyoloji Bölümü öğrencilerine, bağlı oldukları 

danışmanları aracılığıyla fakülte ve bölüm hakkında her türlü bilgi verilmektedir. 

Öğrencilerimiz, üniversitemizin düzenlemiş olduğu her türlü etkinliğe (sempozyum, kongre, 

konferans, bahar şenliği, vb.) katılma hakkına sahiptirler. 

Fakültemiz tüm bölümlerine kayıtlı olan öğrencilerimiz Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu  

tarafından yürütülen isteğe bağlı 1 yıl İngilizce hazırlık eğitimi alabilir 

*Kısmı Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilme İmkanı: 

Rektörlük tarafından belirtilen kontenjan dahilinde Fakültemiz İdari Bölümlerinde Kısmi 

Zamanlı Öğrenci istihdamı yapılmaktadır. 

 

 


