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Akademik fakültelerimiz, profesyonel konularda, bağımsız ve ömür boyu
sürecek bir öğrenim sağlamaya odaklıdır.

Giriş

Başarılarımız:

İşletme Fakültesi

BU, insanların en iyi yönlerini ortaya çıkarmak
için çabalamaktadır. Güçlü profesyonel
yaklaşımımız geleceğe hazırlanmanıza yardımcı
olur. Üst düzey profesyonel eğitimimiz,
uluslararası düzeyde iyi seçilmiş konuları
içerir ve modern sektör ile yakın bağlantılar
içerisindedir.

• BU, İngiltere’nin En İyi Yeni Üniversitesi
seçilmiş (The Guardian Üniversite Rehberi
2009 ve 2010) ve geçen yıl içerisinde (20092010) dört temel İngiltere sıralamasında
derecesini yükseltmiştir.
• BU, akademik standartlarını koruma ve
kalitesini yükseltme özelliği ile Kalite
Güvence Ajansı (QAA) tarafından Aralık
2008’de, güven kategorisinde en yüksek
dereceyi almıştır.
• BU, İngiltere’nin en yüksek mezun
istihdam oranına sahip olup mezunlarımızın
%91’i mezuniyetlerini takip eden altı ay
içerisinde iş bulmakta ya da eğitimlerine
devam etmektedirler. Öğrencilerin %71’i
altı ay içerisinde mezun seviyesindeki
işlerde çalışmaya başlamış ya da eğitimine
devam etmiştir. Bu oran sektörün en iyi
oranıdır. (*oranlar 2008 BU yıllık mezun
destinasyonları anketinden alınmıştır.)
• BU, Araştırma Değerlendirme Uygulaması
(RAE, 2008) tarafından araştırma kalitesini
en çok iyileştiren dördüncü İngiliz
üniversitesi seçilmiştir. Değerlendirilen on
alan içerisinden sekizi araştırma içerikli
olup, dünya lideri standartlarda olduğu
belirtilmiştir.
• BU, 2009 Times Yılın İleri Düzey Eğitim
Üniversitesi dalında aday gösterilmiştir.

Muhasebe ve Finans, İşletme ve Yönetim
ve Hukuktan oluşan üç ana disiplinde, çok
çeşitli lisans ve lisansüstü programlarımız
bulunmaktadır.

Şimdi BU’da olmak için çok heyecan verici
bir zaman! Çalışanlara, öğretim kaynaklarına
ve kampüslerimize yatırım yapmak,
öğrencilerimize pek çok fayda sağladı. Yakın
zamandaki başarılarımız bunun en güzel
göstergesi olup BU’yu İngiltere’nin önde
gelen yeni üniversitesi yapmıştır.
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Güçlü bir akademik araştırma kültürü,
fakültenin güncel kalmasını ve programların
gelişimini sağlamakta ayrıca bölgesel, ulusal
ve uluslararası boyutta iş dünyasına fayda
sağlamaktadır.
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Londra’ya iki saat uzaklıkta olan
Bournemouth, İngiltere’nin güney kıyısında
bulunmaktadır. 12 kilometrelik kum plajları
ve güzel park ve bahçeleriyle ünlü olan
Bournemouth, geleneksel bir İngiliz tatil
bölgesiyle yoğun ve hareketli bir şehir
ortamının harmanlandığı bir şehirdir.

SA

Öğrenciler, güçlü sektör bağlantılarımız
sayesinde, lisans ve lisansüstü düzeyde ücretli
olarak işe alınmak suretiyle hem akademik
bilgi edinir hem de iş dünyasına giriş için
kendilerine gerekli olan becerileri elde ederler.

Compact ve PRIME katılımcısı olup, bu
durum yönetim eğitimini kurumsal sosyal
sorumluluk bilinci içerisinde sağladığının
göstergesidir.

Önemli Bilgiler
• İşletme ve Yönetim Bilimleri en son
Araştırma Değerlendirme Uygulaması’nda
(RAE 2008) ‘Dünya Lideri’ olarak
değerlendirilmiştir.
• Bournemouth’un ticaret merkezinde
yer alan Yönetici İş Merkezi, lisansüstü
ve yönetici öğrencilerin, iş dünyasının
profesyonelleriyle buluşmalarına ortam
sağlamaktadır.
• Fakülte, öğrencilere danışmanlık, Finansal
Hizmetler, Küresel İş Operasyonları, Basın,
Halk & Toplum ve Turizm gibi uzmanlık
alanlarında hizmet sunan Bournemouth
MBA’ya ev sahipliği yapmaktadır.
• İşletme mezunları şu anda JPMorgan,
KPMG, IBM, Barclays, Mazars,
PricewaterhouseCoopers ve Bond Pearce
gibi küresel şirketlerde başarının keyfini
çıkarıyor.
• Lisansüstü öğrenciler için, Eylül ve Ocak
aylarında alım yapılabilmektedir.
• Programlar sektör tarafından kabul gören
ve birkaç program akreditasyonu olan
programlardır. Fakülte ayrıca UN Global
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Önemli Bilgiler
• Arkeoloji ve Coğrafya & Çevre Bilimleri
en son Araştırma Değerlendirme
Uygulaması’nda (RAE 2008) ‘Dünya
Lideri’ olarak değerlendirilmiştir.
• 2009 Times İleri Düzey Eğitim (THE)
Ödülleri’nde, ilk insanın ayak izleri konulu
araştırmasıyla ‘Yılın Araştırma Projesi’
dalında finalist olmuştur.
• 2009 yılında, dünyanın en yüksek tirajlı
araştırma yayınlarından biri olan ‘Science’
gazetesi, Fakülte akademisyenleri ile
ortaklaşa üç gazete yayınlamıştır.
• Fakülte, güney İngiltere’de, aktif
araştırmalar yapan akademisyen
arkeologlarla aynı bölgede olup, Dorset ve
Doğu Devon UNESCO Dünya Kültürel
Miras alanında saha çalışması yapmak için
ideal bir konumdadır.
• Fakülte, nitelikli, analitik malzemelere,
jeo- bilişimsel çalışmalar için uzaysal
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Fakültenin Lisans ve lisansüstü programları
dört ayrı alana bölünür: Tasarım, Yazılım
Sistemleri, Teknoloji ve Psikoloji.
Girişimcilik, Yenilikçilik ve Yaratıcılık
akademik faaliyetlerin atardamarıdır. Sektörle
ve ticaretle yakından bağlantılı olmak,
öğrencilerin iyi seçilmiş ve uygun bir ders
programı almalarını sağlamakta ve kariyer
yapma olasılıklarını yükseltmektedir.

sahiptir ve etkinlik BBC Dragons’ Den ve
Dyson gibi saygın kuruluşların yetenek
avcılarının ilgisini çekmektedir.
• Lisansüstü programları için Eylül ve Ocak
aylarında alım yapılabilmektedir.
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Fakülte, sunduğu çok çeşitli alanlardaki kaliteli
eğitim ile uluslararası bir üne sahip olmasının
yanı sıra araştırma alanında da mükemmelliği
yakalama yolundadır.

M

Fakülte, dünyanın doğal ve insani görünümünü
anlamak, yönetmek ve korumaya odaklıdır.
Koruma ekolojisi ve çevresel değişim ayrıca
adli ve biyolojik bilimleri, üç akademik
merkez olan arkeoloji, antrolopoloji ve
kültürel mirası desteklemektedir.

Tasarım, Mühendislik
ve Bilgisayar Fakültesi

analiz alanına ve artefakt, insan ve hayvan
iskeletlerinden oluşan geniş bir malzeme
koleksiyonuna sahip olağanüstü laboratuar
ve bilgisayar olanakları sunmaktadır. Ayrıca
özellikle topografik ölçümler ve yüzeye
yakın jeofizik için kullanılan son teknoloji
saha malzemeleri de bulunmaktadır.

SA

Koruma Bilimleri
Fakültesi

BU’nun en iyi yönleri | 4

Önemli Bilgiler
• Sanat & Tasarım ve Genel Mühendislik,
en son Araştırma Değerlendirme
Uygulaması’nda (RAE 2008) ‘Dünya
Lideri’ olarak değerlendirilmiştir.
• Fakülte’nin, İngiliz Psikoloji Topluluğu,
Mühendislik Tasarımcıları Enstitüsü
ve İngiliz Bilgisayar Topluluğu gibi
kurumlardan bir dizi profesyonel
akreditasyonu bulunmaktadır.
• Fakülte tarafından düzenlenen Tasarım
& Yenilik Festivali 1700’ün üzerinde
ziyaretçisi olan yıllık bir etkinliktir.
Festivalde, öğrenciler tarafından üretilen
170’ten fazla yeni tasarım ve prototip
gösterilmektedir. Çoğu ticari potansiyele
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Önemli Bilgiler
• Hemşirelik & Ebelik en son Araştırma
Değerlendirme Uygulaması’nda
(RAE 2008) ‘Dünya Lideri’ olarak
değerlendirilmiştir.
• Fakülte, bir dizi sağlık ve sosyal hizmetler
pratisyenliğinin yanı sıra inter-profesyonel
eğitim fırsatı da sunmaktadır.
• Fakülte iki adet tam zamanlı Lisansüstü
program sunmaktadır - Hemşirelik MSc ve
Halk Sağlığı MSc.
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Önemli Bilgiler
• Bilgisayar Animasyonu, en son Araştırma
Değerlendirme Uygulaması’nda
(RAE 2008) ‘Dünya Lideri’ olarak
değerlendirilmiştir.
• Basın Uygulamaları alanında İngiltere’nin
tek Uzmanlık Merkezi’ne sahip olan
fakülte, Skillset Screen ve Medya Academy
tarafından akredite edilmiştir.
• İçinde Ulusal Bilgisayar Animasyon
Merkezi bulunan fakülte, dünyanın Houdini
Onaylı iki Fakültesi’nden biridir.
• Basın Fakültesi’nin lisans ve lisansüstü
öğretimi, Kalite Güvence Ajansı tarafından
‘mükemmel’ olarak değerlendirilmiştir
(QAA, 2008).
• Fakülte, bir dizi sektör akreditasyonu
sunmaktadır.
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Fakülte, hemşirelik, ebelik, fizik tedavi,
mesleki terapi, operasyon departman
pratisyenliği, sosyal hizmetler, toplum ve
gençlik çalışmaları alanlarında bir dizi lisans
ve lisansüstü/ Yeterlik Sonrası programları
sunmaktadır.

Basın Fakültesi, İngiltere’nin basın ve
iletişim alanındaki en büyük profesyonel
İleri Düzey Eğitim merkezidir. Fakülte,
Basın Yapım, Gazetecilik ve İletişim,
Bilgisayar Animasyonu ve Pazarlama İletişimi
alanlarında kaliteli ve sektör tarafından kabul
gören programlar sunmaktadır.

Hizmet Yönetimi
Fakültesi

M

Fakülte, sağlık ve sosyal hizmetler
pratisyenleri hazırlayıp geliştiren, öğrenci
merkezli, yenilikçi eğitim programları
sunmaktadır.

Basın Fakültesi

SA

Sağlık ve Sosyal
Hizmetler Fakültesi
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Hizmet Yönetimi, turizm, etkinlikler, yemek,
konuk ağırlama, seyahat, perakendecilik ve
spor gibi dinamik ve heyecan verici sektörleri
içine alır. Fakültenin odak noktası, öğrencileri,
‘eşsiz müşteri deneyimleri yaratmak’
konusunda gereken bilgi ve profesyonel
becerilerle donatmaktır.
Fakülte, kamusal ve özel sektör kuruluşlarıyla
yakın temas halinde kalarak, ekonomi alanında
stratejik düşüncenin zirvesindeki yerini
korumaktadır.
• İngiltere’de Turizm dalında (Konuk
Ağırlama ve Dinlence dahil) birinci
seçilmiştir (The Guardian Üniversite
Rehberi 2008 & 2009)
• Spor Bilimleri dalında ikinci seçilmiştir
(The Guardian Üniversite Rehberi 2009).
• Dünya Turizm Organizasyonu tarafından
Turizm Uzmanlık Merkezi olarak
nitelendirilmiştir.
• Turizm alanında iki adet uluslararası
gazeteye ev sahipliği yapmaktadır: Turizm
Ekonomisi ve Uluslar Arası Turizm
Araştırmaları Gazetesi
• Lisansüstü programları için Eylül ve Ocak
aylarında alım yapılabilmektedir.
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