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T.C.  

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

Yüksek Lisans ve Doktora Programları 

Programların amacı: Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı İlahiyat ve İslami İlimler 

eğitiminin devamı niteliğinde lisansüstü seviyede eğitim veren bir bilim dalıdır. Din 

Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, İslam Felsefesi, Mantık, Felsefe Tarihi 

alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve inceleme yapabilecek 

seviyede öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Programların önemi: İlahiyat fakültelerinin kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan 

hayatı yorumlayabilen ve problemlere çözüm üretebilen ilahiyatçılar yetiştirme amacını 

gerçekleştirme konusunda felsefe grubu derslerinin doğrudan veya dolaylı katkısı 

bulunmaktadır. İlahiyat fakültelerinin bilimsel bir yapı kazanarak nesnel ve evrensel 

üniversite yapısı içinde temsil edilmeleri hususunda Felsefe ve Din Bilimleri önemli bir 

role sahiptir. Felsefe ve Din Bilimleri lisansüstü programlarıyla gerek tarihsel ve aktüel, 

gerekse kuramsal ve uygulamalı bilimsel araştırmalar yapılması, böylece özelde 

Üniversitemizde, genelde ise ülkemizde bilimsel çalışmaların artmasına katkı 

sağlanması istenmektedir. Felsefe ve din bilimleri alanında farklı yöntem ve bakış 

açılarından hareketle farklı çalışmaların yapılması hem din olgusunun sağlıklı bir 

biçimde anlaşılmasına hizmet edecektir, hem de akademik zenginliği artıracaktır. Bu 

kapsamda Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi, Felsefe Tarihi ve Mantık 

alanlarında yapılacak olan kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla yerel ve evrensel 

ölçekte akademik bilgi birikimine katkı sağlanacaktır. 
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Yüksek Lisans Programı Amaçları 

PA1 
Anlama, sorgulama, eleştirme, çözümleme ve yorumlama yetilerini 

geliştirme 

PA2 Felsefi bir bakış açısı ve düşünme tavrı kazandırma 

PA3 
Felsefe ve Din bilimleri alanında lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma 

yapabilme yetisi kazandırma 

PA4 Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve inceleme yapabilme 

PA5 Alanda mevcut sorunlara vakıf olma ve çözüm üretebilme 

PA6 
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak uzmanlık düzeyinde alana yenilik 

ve özgünlük getirebilecek tanımlara ulaşabilme 

 

Yüksek Lisans Programı Eğitim Kazanımları  

EK1 
Felsefenin din üzerinde ve dinin bilimsel ve toplumsal gelişmeler üzerindeki 

etkisini güncel gelişmelere göre takip edebilir. 

EK2 
Sosyal bilimler alanında araştırma yöntem ve teknikleri hakkında yeterli 

düzeyde bilgi sahibidir. 

EK3 
Felsefi disiplinler ve din bilimleri alanında araştırma yapılabilecek konuları 

belirleyebilir. 

EK4 Araştırılacak konu ile ilgili gerekli verileri güvenilirlik ölçüsünde toplayabilir. 

EK5 
Elde edilen verileri araştırma problemine çözüm üretebilecek şekilde 

değerlendirebilir. 

EK6 Bilimsel ölçütlere uygun şekilde araştırma raporu hazırlayabilir. 

EK7 Ulaşılan sonuçları objektif ve bilimsel kriterlere uygun olarak savunabilir. 

EK8 
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ya da uluslararası hakemli 

bir dergide yayınlayabilir. 

EK9 
Kamu veya özel sektör kurumlarında araştırmacı, eğitimci ve din görevlisi 

olarak görev alacak öğrencilerin eğitilmesinde nitelikli hizmet sunabilir. 

 

Doktora Programı Amaçları 

PA1 
Yüksek lisans düzeyine dayalı olarak uzmanlık düzeyinde araştırma ve 

geliştirme yetisi elde etme 
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PA2 Alandaki yenilikleri, gelişmeleri takip edebilme 

PA3 
Felsefe ve Din bilimleri alanında lisansüstü düzeyde bilimsel araştırma 

yapabilme yetisi kazandırma 

PA4 Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve inceleme yapabilme 

PA5 Alanda mevcut sorunlara vakıf olma ve yaratıcı düzeyde çözüm üretebilme 

PA6 
Doktora seviyesi yeterliliklerine dayalı olarak uzmanlık düzeyinde alana 

yenilik ve özgünlük getirebilecek tanımlara ulaşabilme 

Doktora Programı Eğitim Kazanımları  

EK1 

Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak Felsefe ve Din Bilimleri 

alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve 

araştırmalarla uzman düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik 

getirecek özgün tanımlara ulaşma yeteneği kazanır. 

EK2 
Sosyal bilimler alanında araştırma yöntem ve tekniklerini araştırma ve 

çalışmalarında uygular.  

EK3 
Felsefi disiplinler, din bilimleri ve disiplinler arası özgün bilimsel araştırma 

ve projeler yapar. 

EK4 

Gerek insanlık tarihi boyunca gerekse İslam düşünce tarihindeki varlık, 

bilgi, doğa, sanat, ahlak, insan, Tanrı, nübüvvet, siyaset, bilim vb. gibi 

konularla ilgili sistematik ve felsefi analizlerde bulunur. 

EK5 

Tanrı, Tanrı-alem, din-bilim, din-sanat, din-bilgi ilişkisi gibi problem 

alanlarındaki farklı yaklaşımları karşılaştırır, tahlil eder ve yeni yaklaşımlar 

geliştirme beceresi kazanır. 

EK6 
Birey-din ilişkisi, dinî hayat, dinî tecrübe gibi konularda psikolojik 

yaklaşımlara uygun olarak teorik ve pratik çalışmalar gerçekleştirir. 

EK7 

Felsefe ve Din Bilimleri alanında edindiği bilgi, birikim, yetkinlik ve 

yaklaşımları, yaptığı araştırmalar ve çalışmaları çeşitli yollarla toplumla 

paylaşır. 
 

EK8 
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ya da uluslararası hakemli 

bir dergide yayınlayabilir. 

EK9 
Kamu veya özel sektör kurumlarında araştırmacı, eğitimci ve din görevlisi 

olarak görev alacak öğrencilerin eğitilmesinde nitelikli hizmet sunabilir. 

 


