
 

 

SIK SORULAN SORULAR 

 

1. Fakülte ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu arasındaki fark nedir? 

Fakülte, üniversitelere bağlı olarak 4,5 veya 6 yıl süren, tek bir alan içerisinde yoğunlaşarak üst düzeyde 

eğitim ve öğretim veren, bilimsel araştırma ve yayın yapan yükseköğretim kurumudur. Kısaca lisans 

eğitimi verip dört yıllık olarak bilinen ve akademik eğitim vermeye yönelik olan kurumdur. 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu da üniversitelere bağlı 4 yılık lisans eğitimi veren eğitim 

kurumudur ve fakülteler ile aynı özelliklere sahiptir. Fakültelerden tek farkı mesleğe yönelik 

uygulamalı eğitim amacı ile kurulmuş olmalarıdır. Belirli bir meslek dalına yönelik eğitim ve öğretime 

ağırlık vererek, her biri farklı eğitim öğretim programı yürüten bölümler ile ana sanat – ana bilim 

dallarından oluşur. Bu nedenle Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları, üst düzeyde uygulayıcı olma 

niteliği taşıyacak meslek elemanı yetiştiren yükseköğrenim kurumları statüsündedir.  

2. Unvan ve diploma açısından Fakülte ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu arasında fark var 

mıdır? 

Unvan ve diploma açısından uygulamalı bilimler yüksekokulu ile fakülte arasında herhangi bir farklılık 

yoktur. Her ikisi de üniversitelere ait 4 yıllık lisans eğitimi veren birimlerdir.  

3. Meslek Yüksekokulları ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu arasındaki fark nedir? 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 yıllık lisans eğitimi veren eğitim birimleriyken, Meslek 

Yüksekokulları 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedirler. 

4. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun avantajı nedir? 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulları hızla değişen günümüz dünyasına adapte olabilecek profesyoneller 

yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kuramsal bilgiyi uygulama imkânı veren müfredata sahiptir. Bu nedenle 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarında eğitim teoriden çok uygulamaya dönük olduğu için işi daha iyi 

öğrenme imkânınız olacaktır. Bu şekilde mezuniyet sonrası; iş yaşamına olan uyum süreniz kısalacak 

ve arzu ettiğiniz alanlarda uzmanlaşmanız hızlanacaktır. 

5. Uygulamalı Bilimler Yüksekokullarının mezun profili nasıldır? 

Mezunların, 4 yıllık lisans eğitimleri sonrasında yurtiçi ve yurtdışındaki seçkin eğitim kurumlarında 

yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmek imkanları bulunmaktadır. Profesyonel iş hayatına 

atılmayı tercih eden mezunların ise, kamu kuruluşları ve özel kurumlarda alanlarıyla ilgili kariyer yapma 

fırsatları bulunmaktadır. 

6. Neden Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu? 

Dört yıllık lisans eğitimi veren Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda, 21. yüzyılın hızlı 

değişimlerine ayak uydurabilen, araştırmacı, takım çalışmasına yatkın, evrensel değerlere saygılı, bilgi 

üretimine katkı sağlayan, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Eğitim kalitesini en üst seviyede tutan, değişen dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren, analitik düşünme 

yeteneğini ve etkin karar verme becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim sunulmakta olup, programlarda 

yer alan iş yeri uygulamaları ve stajlar ile teorik bilginin mesleki deneyime dönüşümü sağlanmaktadır. 

Bölümlerimizdeki eğitim hedefleri, alanında uzmanlaşmış nitelikli öğretim kadrosu ile sağlanmaktadır.  

7. Çocuk Gelişimi Programı Nedir? 

Çocuk Gelişimi Programı, çocuğun doğumdan yetişkinliğe kadar olan süreçte biyolojik, psikolojik ve 

duygusal açıdan yaşadığı değişiklikleri konu alan eğitim, psikoloji ve sağlık bilimleri disiplinleriyle 

ilişkili akademik bir programdır.  

8. Çocuk Gelişimi Programının amacı nedir? 

Çocuk Gelişimi Bölümü sağlık, sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim gösteren, özel 

gereksinimli, akut ve kronik hastalığı olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki 0-18 yaş 



 

 

grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek, aile danışmanlığı 

yapabilecek, gelişimsel destek programları hazırlayıp uygulayabilecek, teknolojik, bilimsel yöntem ve 

teknikleri kullanan, eklektik yaklaşımı benimsemiş, etik değerlere bağlı, çocuğa, aileye, eğitimciye ve 

topluma hizmet sunan Çocuk Gelişimcisi yetiştirmek amacını taşımaktadır. 

9. Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü mezunlarının kazandığı 

unvan nedir? 

Mezunlarımız, 4 yıllık eğitimleri sonunda Çocuk Gelişimi Lisans Diploması almaya hak kazanmakta 

ve ilgili kurumlarda "Çocuk Gelişimcisi" unvanı ile görev almaktadırlar. 

10. Çocuk Gelişimi bölümü çalışma alanları nelerdir? 

Bu programdan mezun olanlar çeşitli özel ve kamu kurumlarında Çocuk Gelişimcisi olarak görev 

yapmaktadırlar. Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunu, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı yuva ve kreşlerde çocuk gelişimi elemanı, hastanelerde yatan çocukların eğitim ve 

eğlence etkinliklerini sağlayacak yardımcı hastane elemanı, çocuk hastanesi ve ana – çocuk sağlığı 

merkezlerinde sağlam çocuğun fiziki ve ruhsal gelişiminin incelenmesinde danışman, televizyon ve 

radyo çocuk programları yapımcısı, çocuk kitapları ve benzeri materyal hazırlamada kitle haberleşme 

danışmanı olarak çalışabilirler. Ülkemizde okul öncesi çocuğun eğitim sorununa önem verildikçe, 

birçok kurum, çalışan annelere kreş ve yuva açtıkça, çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanlarına giderek 

artan bir gereksinim duyacaktır. 

11. Çocuk Gelişimi mesleğinin gerektirdiği özellikler nelerdir? 

-Çocukları sevme ve onlarla beraber olmaktan sıkılmaması 

-Çocukların duygularını anlayabilmesi 

-Hoşgörülü ve sabırlı olması, insanlarla iyi iletişim kurması 

-Gelişim psikolojisine ilgi duyması 

-Kendini geliştirme konusunda istekli ve yaratıcı olması gerekir. 

 

12. Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümüne giriş koşulları nelerdir? 

 

Çocuk Gelişimi Lisans Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Lisans Yerleştirme Sınavından 

aldıkları EA puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sağlamaktadır. 

Programa ilişkin YÖK tarafından yayınlanan 2019 yılı Lisans Atlası Taban Puan ve Başarı Sırası 

bilgilerine ulaşmak için tıklayınız: https://yokatlas.yok.gov.tr/  

 

13. Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümünde verilen dersler 

nelerdir? 

 

Çocuk Gelişimi Lisans Programı, kuramsal bilgiyi uygulama imkânı veren müfredata sahiptir. İlk iki 

yıl, Sosyoloji, Psikoloji, Özel Eğitim, İstatistik, Nörolojik Gelişim, Bilişsel Gelişim, Gelişim Psikolojisi, 

Araştırma Teknikleri, Aile Yaşam Döngüsü gibi temel dersler ve gelişim alanlarına yönelik kuramsal 

bilgiler verilmektedir. Üçüncü yıl, Gelişimsel Tanı ve Değerlendirme Yöntemleri, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları, Gelişimsel Psikopatoloji, Erken Müdahale, Uygulamalı Araştırma gibi gelişim alanlarına 

yönelik tarama, değerlendirme, tanılama ve bilimsel araştırma yapmaya yönelik dersler verilmektedir. 

Ayrıca birinci sınıftan başlayarak her yarıyılda, ilgi duydukları alanlarda öğrencilere kendilerini 

geliştirme imkânı tanıyan seçmeli dersler bulunmaktadır. Dördüncü yıl öğrencilerimiz, ‘’Çocuk Gelişimi 

Uygulaması’’ ve ‘’İşbaşında Çocuk Gelişimi Eğitimi’’ derslerini hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve 

özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum ve 

kuruluşlar diğer kamu ve özel kuruluşlarda alarak eğitimlerini tamamlamaktadır. Uygulamaya yönelik 

bu dersler sayesinde öğrencilerimiz, eğitim-öğretim programlarında yer alan konuları uygulama içinde 

görme ve meslekleri ile ilgili kazanmış oldukları bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek iş ortamı 

içinde uygulayabilme fırsatı bulmaktadırlar.  

https://yokatlas.yok.gov.tr/


 

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla güncellenen eğitim-öğretim müfredatımıza ve ders 

içeriklerine web sitemizde bulunan Eğitim Rehberimizden ve Üniversitemiz Bologna Bilgi Paketinden 

ulaşabilirsiniz. Bologna Bilgi Paketine erişmek için tıklayınız:  

https://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=52&curSunit=421

791   

 

14. Çocuk Gelişimi bölümü öğrenci kulübü var mı? 

 

Bölüm öğrenci kulübünün, Çocuk Gelişimi ve Aile Çalışmaları (ÇOGAÇ) adı altında kurulması için 

2020 yılı itibarıyla çalışmalara başlanmıştır. 

 

15. Çocuk Gelişimi bölümünde yürütülen sosyal ve akademik faaliyetler nelerdir? 

 

Bölümümüzün, Sandıklı Anaokulları ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde, öğrencilerimiz dönem 

içerisinde okullarda mesleki gelişimlerine yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedirler. Bununla birlikte, 

bölümümüzde öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik seminerler, konferanslar, bölüm 

toplantıları, dönem sonu sunumları, çeşitli kurumlara ziyaretler, çocuklara yönelik şarkı ve çizgi 

hikayeler hazırlama gibi çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Bölümde yürütülen sosyal ve akademik 

faaliyetlerle ilgili detaylı bilgiler için rehberde yer alan Akademik/Sosyal Faaliyetler bölümüne 

başvurunuz. 

 

16. İşbaşı Uygulamalı Eğitim nedir? 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğrenim gören 

öğrenciler, eğitim-öğretim programlarında yer alan konuları uygulama içinde görmeleri, meslekleri ile 

ilgili kazanmış oldukları bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek iş ortamı içinde 

uygulayabilmeleri ve mezuniyet sonrası çalışma hayatına kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için 

öğrenciyi deneyim sahibi yapacak işbaşı eğitim uygulamaları yaparlar. Detaylı bilgi için rehberde yer 

alan İşbaşı Uygulamalı Eğitim Yönergesi bölümüne başvurunuz. 

 

17. Çift Anadal (ÇAP) ve Yandal Programı nedir? Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi Bölümünde Çift Anadal yapma imkânı var mı? 

 

Çift Anadal Programı (ÇAP): Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları 

ikinci bir lisans veya ön lisans programında, ön lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi 

duydukları ikinci bir ön lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak diploma almalarını sağlayan 

programdır. 

 

Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri Psikoloji ve Sosyal Hizmet bölümleri ile çift anadal/yan dal yapma 

imkanına sahiptir.  

 

 

 

Üniversitemiz ve eğitim-öğretime ilişkin diğer sorularınız için lütfen websitemizde yer alan Sık 

Sorulan Sorular bölümüne başvurunuz.  

İlgili sayfa için lütfen tıklayınız:  

https://ogrenci.aku.edu.tr/sik-sorulan-sorular/  

 

https://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=52&curSunit=421791
https://obs.aku.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=52&curSunit=421791
https://ogrenci.aku.edu.tr/sik-sorulan-sorular/

