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IUS ile eğitimde mükemmeliğe! 

Kalite odaklı eğitim anlayışını benimseyen IUS;
• Bosna-Hersek Ulusal Akreditasyonu sahibidir.
• AQ-Austria akreditasyon sahibidir. 
• Türkiye’de YÖK tarafından kurumsal tanınırlığı 
bulunmaktadır.
• Mezunları Türkiye’de diploma denkliği almaktadır.
• Avrupa Üniversiteler Birliği üyesidir.
• Uluslararası Üniversiteler Birliği üyesidir. 
• Bolonya kriterlerine uygun eğitim vermektedir.
• Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) tabidir.
• İngilizce Hazırlık Programı EAQUALS tarafından 
akreditedir.
• Dünyaca tanınan üniversitelerden gelen bir 
akademik kadroya sahiptir.
• Programlar arası transfer imkanları sunmaktadır.
• Esnek müfredatlara sahiptir.

İyi bir gelecek için hazırlanın!
Avrupa’nın kalbinde yer alan kaliteli, kendini eğitime 
adamış bir üniversiteyi tercih edin ve iş dünyasına 
hazırlanın.

Dünyaya açılın!
• 45+ farklı ülkeden gelen öğrencilerle birlikte eğitim 
alın.
• 170+ uluslararası anlaşmamız sayesinde 1 yarı-yıl 
değişim programına katılın.
• Erasmus+ ve Mevlana Değişim Programlarıyla IUS’a 
gelen çok sayıda uluslararası öğrenciyle tanışın.
• Tüm dünyada prestij sahibi olan üniversiteler ile 
yapılan ortak diploma programlarına katılın.

DEĞERLERİMİZ
Değerlerimizle gurur duyuyoruz. Gelin siz de bu 
değerlerin bir parçası olun, bu değerleri birlikte daha 
büyük kitlelere yayalım.
• Akademik Mükemmeliyet
• Uluslararası Yüksek Öğretim
• Disiplinlerarası Programlar
• Bilimsel Araştırmada Mükemmeliyet
• Yeni Değerler Yaratımı
• İfade Özgürlüğü
• Çokseslilik ve Kültürlerarası İşbirliği
• Toplumsal Kapsayıcılık

NEDEN IUS?



Benzersiz bir tarihi zenginlik ve kültürel çeşitlilik

Saraybosna, yapacağınız 10 dakikalık bir yürüyüşle 
dünyanın en büyük semavi dinlerinin ibadethanelerini 
aynı anda görebileceğiniz nadir şehirlerden biridir. 
Ortodoks ve Katolik kiliseleri, sinagoglar ve camiler 
uyum içinde yanyana yeralmaktadır. Tüm bu kültürlerin 
birleşimi Saraybosna’nın bu nadide kültürel zenginliğini 
oluşturmaktadır. Tarihin bir çok önemli olayına 
tanıklık etmiş bu şehir zengin tarihini misafirleri ile 
paylaşmaktadır.
   
Muhteşem Doğa
Modern bir Avrupa başkenti olarak misafirlerine bir çok 
avantaj sağlayan Saraybosna, aynı zamanda bozulmamış 
doğal güzellikleri, nehirleri, yeşil alanları ile sizlere şehir 
hayatının karmaşasından uzaklaştıran dinlendirici bir 
ortam sunmaktadır. 

Çağdaş bir eğitim  
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi – IUS, Bosna-
Hersek’te ve bölgedeki en iyi üniversite olmak için 
temel bilgilerin uygulama ile desteklendiği özgürlükçü 
bir eğitim modelini benimsemiştir. Bu modelde eğitim 
alan öğrencilerin girişimci bir ruhla toplumsal, politik ve 
küresel sorunların çözümünde söz sahibi bireyler olarak 
yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

KÜLTÜR, DOĞA,
ÇEŞİTLİLİK VE
EĞİTİM

SARAYBOSNA’YI 
KEŞFEDİN 

Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna, Doğu  ve Batı 
kültürlerinin harmanladığı, tarihi dokusu ve doğal 
güzellikleriyle öğrenciler için eşsiz bir ortam sunmaktadır. 
Bir başkent olmasına rağmen, yaşam masrafları birçok 
Avrupa şehrine kıyasla oldukça makuldür. Bir öğrencinin 
aylık ortalama konaklama, ısınma, internet, toplu taşıma, 
yeme-içme dahil masrafları 400 € civarındadır.

Sosyal Hayat

Saraybosna canlı ve aktif sosyal yaşamı ile de Avrupa’da 
dikkat çeken bir şehir. Kültür, müzik, sanat, eğlence adına 
birçok aktiviteyi Saraybosna’da yaşayabilirsiniz.
Bizden size üç öneri, bu etkinliklere katılın!
• Sarajevo Film Festivali
• Sarajevo Caz Festivali
• Sarajevo Holiday Market 

Doğa/Tarih

Hem tarihi hem doğası muhteşem bir şehirdir Saraybosna.
Bizden size üç öneri, buraları mutlaka görün!
• Vrelo Bosna Doğal Parkı
• Olimpik dağlar
• Umut Tüneli

Yeme-İçme

Coğrafi konumu, komşuları ve tarihi göz önünde 
bulundurulduğunda Saraybosna mutfağındaki çeşitlilik 
hiç şaşırtıcı değil. Yetişen sebzelerin ve etin harmanlandığı 
zengin çorbalar, etli sulu yemekler, börekler ve hamur 
işleri ve tatlıları ile naif ve biraz tanıdık bir mutfağı var 
Saraybosna’nın.
Bizden size üç öneri, bu yemekleri mutlaka deneyin!
• Ćevapi
• Boşnak Böreği
• Begova Çorbası
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Mehmed Çakır 
Kız Yurdu

Ana Giriş

IUS Futbol Sahası      

Plavi Leptir
Erkek Yurdu

Mescit 

Restoran
Otopark

Otopark

IUS Kafe

Konum :  Şehir merkezine  14 km uzaklıkta doğal sit alanı olarak 
korunan Vrelo Bosne su kaynağının yakınında 72.000 m²  kampüs 
alanı .

Ulaşım : IUS Kampüsüne ulaşım şehir merkezinden Ilidža 
merkezine 3,4, 6 Nolu tramvay hatlarıyla sağlanmaktadır. Ilidža 
merkeze varıldıktan sonra kampüs yürüyerek 10 dakika, Ilidža 
ve  Hrasnica veya Ilidža ve Sokolović Kolonija otobüs hatları ile 
ise 5 dakika mesafededir. Toplu taşıma 06:00 – 24:00 saatleri 
arasında yapılmaktadır. Aylık öğrenci toplu taşıma kartı 8 €’dur. 
Bisikletle ulaşımı tercih eden öğrenciler için şehir merkezinden IUS 
Kampüsüne kadar bisiklet yolları bulunmaktadır.

Fakülte binaları : 24.000 m² alana sahip iki üniversite binası 
(13000m² ve 11000m²).

Sağlık Hizmetleri : Hergün açık revir

Güvenlik : 
• 7/24 Güvenlik kameralı kampüs takip sistemi 
• 7/24 Kampüs devriyesi
• Kampüse kartlı giriş-çıkış uygulaması

Yurtlar : 5.000 m²’lik iki (kız ve erkek) öğrenci yurdu

Kız ve Erkek öğrenci yurtlarımız kampüsümüz içinde yeralmaktadır. 
Öğrencilere güvenli ve ulaşım açısından konforlu bir konaklama 
fırsatı sunulmaktadır. Yurtlarımızdaki bazı hizmetler;

• 2-3-4-5-8 kişilik odalarda kahvaltı dahil konaklama opsiyonları

• Her odada özel banyo

• Mutfak 

• Çamaşır yıkama ve kurulama hizmetleri

• Okuma ve çalışma salonları

• Kütüphane

• 7/24 Wifi internet

• 7/24 Kampüs güvenliği

Özel evlerde konaklama talebi olan öğrencilere de destek ve yardım 
hizmetleri sağlanmaktadır.

KAMPÜSÜMÜZ YURTLARIMIZ



IUS’taki eğitim modeli teorinin uygulamaya 
dönüştürüldüğü bir modeldir. Hem Sosyal Bilimler, 
hem de Fen Bilimleri öğrencileri eğitimlerinin ilk 
yılından itibaren;
• grup proje çalışmaları, sunumlar, portfolyo ve 
stüdyo çalışmaları yapar,
• laboratuvar çalışmalarıyla temel uygulamaları 
öğrenir,
• ileriki yıllarda alanlarında projeler geliştirerek iş 
hayatına hazırlanırlar.
Bunun yanısıra öğrenciler eğitimleri sırasında çeşitli 
staj imkanları ile öğrendiklerini gerçek iş dünyasında 
kullanma fırsatı bulurlar.

UYGULAMA 
YOLUYLA 
ÖĞRENİN 

Laboratuvarlar : 
• 1.500 m²’lik Araştırma ve Geliştirme Merkezimizde 
biyo-mühendislik, genetik, kimya, fizik, mekatronik, 
elektronik, bilgisayar laboratuvarları
• Telekomünikasyon laboratuvarı
• Bilgisayar laboratuvarları 
• İçinde 3 CNC Makinesi bulunan Mimarlık Atölyesi
• Donanımlı Güzel Sanatlar Stüdyosu (film ve canlı 
yayın program yapımcılığı için)   
• Ekonomi laboratuvarı

Sosyal alanlar:  
• Kütüphane (Ders ve referans kitapları, dergiler ve 
online veritabanları)
• Spor alanları (açık ve kapalı spor salonları, fitness 
merkezi, futbol sahası)
• Amfitiyatrolar 
• Kafe ve restoranlar 
• Kreş (0-6 yaş grubu çocuklar için) 
• Sanat Galerisi

Merkezler:
• IUS Life Sürekli Eğitim Merkezi
• Araştırma ve Geliştirme Merkezi
• Psikolojik Danışmanlık Merkezi
• Balkan Araştırmaları Merkezi
• Liderlik ve Girişimcilik Merkezi



ÖĞRENCİ 
KULÜPLERİ, 
SOSYAL VE 
SPORTİF 
AKTİVİTELER

Öğrenci Kulüpleri

Benzer ilgi alanlarınızın olduğu öğrencilerle bir 
araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenleyebileceğiniz 
farklı alanlarda öğrenci kulüplerimiz sizleri bekliyor! 
Siz de ilgilendiğiniz bir kulübe katılabilir yada 
arkadaşlarınızla birlikte yeni bir kulüp kurabilirsiniz!

Sportif Faaliyetler

Olimpik dağlarla çevrili Saraybosna doğa sporlarına 
son derece elverişli bir coğrafyada bulunmaktadır. 
IUS kulüpleri sıkça bisiklet, motosiklet, dağcılık, 
yürüyüş, kayak, buz pateni, rafting  gibi doğa sporları 
aktiviteleri düzenlemektedir. Siz de bu aktivitlerde 
yerinizi alın!

Sosyal Sorumluluk Projeleri  

IUS öğrenci ve çalışanları sosyal sorumluluk bilinci ile 
çok çeşitli projelerde aktif görevler almaktadırlar. 
Düzenli olarak katıldığımız veya organize ettiğimiz 
bazı sosyal sorumluluk projeleri;
• Doğal afet yardım projeleri
• Yetimhane yardım projeleri
• Yaşlı bakım ve destek projeleri
• Hastane destek projeleri
• Göçmen krizi yardım projeleri
• Türk Kültürü ve Dili Tanıma ve Farkındalık Projeleri
• Engellilere yönelik yardım ve destek projeleri

Hayat Boyu Öğrenim Faaliyetleri

Üniversitemizde neredeyse her gün çeşitli alanlarda 
konferanslar, atölye çalışmaları, seminerler 
düzenlenmektedir. Buna ek olarak, IUS Sürekli Eğitim 
Merkezi çeşitli sertifika programları ile öğrencilere 
kişisel gelişim fırsatları sunulmaktadır. Bu tür 
eğitimlere katılım öğrencilerin kariyer planlamasında 
büyük avantajlar sağlamaktadır.



IUS geleceğimi tasarlamak için 
harika bir ortam ve kendimizi 
geliştirmek için birçok fırsat sağlıyor. 
Belki de IUS’u seçmenin en büyük 
nedeni budur. Örneğin kendi ülkenizden 
olmayan kişilerle tanışıp arkadaş olarak, yeni kültürler, 
gelenekler, diller hakkında bilgi edinme şansınız var. IUS’un tüm 
beklentilerimi yerine getirdiğini söyleyebilirim. Ayrıca, iletişimde 
İngilizce kullanıyor olmakla da, hepimizi uluslararası toplumun bir 
parçası haline getiriyor.

IUS’a gitmeyi seçtim çünkü farklı bir 
öğrenci grubunun parçası olmayı 
seviyorum. Dünya büyük ve iyi bir 
okula gitmenin beni gerçek dünyadaki 

yaşam için daha iyi hazırlayacağını düşündüm. 
Üniversitemde çok güçlü bir Fen Bilimleri Fakültesi var ve ben 
deülkedeki en iyi akıllardan ders almak istedim. Amacım  daha lisans 
öğrencisiyken yüksek lisans fırsatlarımı en üst seviyeye çıkarmak.

Uluslararası Saraybosna 
Üniversitesi her zaman diğer 

üniversitelerden bir adım önde, 
çünkü kaliteli eğitime ek olarak, 

gelişim için çeşitli fırsatlar da sunuyor. 
Bu fırsatlardan biri, öğrencilerin başka 

bir ülkede ve şehirde yaşamak ve okumanın nasıl bir şey olduğunu 
hissetme fırsatı buldukları bir öğrenci değişim programı olan 
Erasmus’a dahil olabilme şansıdır. 

Ben aslında okumayı hiç 
düşünmüyordum, ama IUS’a 
ayak bastığım an buraya ait 
olduğumu hissettim. Bu kararı 
alışımın üzerinden iki yıl geçti, 
ve hala doğru karar verdiğime 
inanıyorum. IUS beklediğimden 
fazlası çıktı. Burada hayalimde mesleği 
ve geleceğime dair bir yön duygusunu 
buldum. Burada tanıştığım kişiler benim ikinci ailem oldular. 

Kendimi geliştiriyorum ve 
hayallerimi gerçekleştiriyorum. 
IUS’un beni teşvik eden ve yanımda 
olan bir aile olduğunu biliyorum. 
Ayrıca tüm dünyadan gelen kişilerle 
tanışmak harika bir his. IUS öğrencilerini 
nereden gelirse gelsinler aynı sıcak çatı altında topluyor.  

Enes Serkan Akıncı 
Uluslarası Ticaret ve Finans

Emina Fajić  
Elektrik Elektronik Mühendisliği

Mirnes Mešanović 
Sosyal ve Siyasal Bilimler

Zümra Cengiz 
Psikoloji

Husein Djedovic  
Genetik ve Biyomühendislik

ÖĞRENCİLERİMİZİN
DÜŞÜNCELERİ



Kariyerinizi birlikte planlayalım!
Kariyer Merkezimizin amacı, öğrencilerin eğitimleri sırasında ilk iş 
tecrübelerini edinmelerine ve mesleki yaşamlarına veya akademik 
gelişimlerinin bir sonraki adımına başarılı bir geçiş yapmalarını 
desteklemektir. Yerli ve yabancı bir çok şirket ve kuruluşla olan 
anlaşmalarımız ve ilişkilerimiz sayesinde, daha eğitiminiz devam 
ederken iş dünyası ile temaslar kurabilir ve çeşitli araştırma ve 
staj imkanları sayesinde yeni beceriler kazanabilirsiniz. Üniversite 
eğitimi sonrasında akademik hayatına devam etmeyi planlayan 
öğrenciler için de danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır.

Dünyayı tanıyın!
IUS’ta eğitim aldığınız süre içinde hibeli ve hibesiz dünyanın çeşitli 
ülkelerinden üniversitelerle yapmış olduğumuz 200’ün üzerinde 
anlaşma sayesinde 1 akademik yılınızı farklı bir ülkede geçirin ve 
yeni kültürlerle tanışarak ufkununuzu genişletin!
IUS uluslarası değişim konusunda Bosna-Hersek’te lider 
konumundadır.

Hibeli anlaşmalar  
Erasmus+ ve Mevlana değişim programları 

Hibesiz anlaşmalar 
Bağımsız Öğrenci Dolaşım Programı (Free-Mover Program)

Çifte Diploma Programlarına Katılın!
Türkiye’den gelen öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul 
Üniversitesi ile yapılmış olan protokoller gereği Fen Bilimleri 
ve Sosyal Bilimler alanlarında çifte diploma alma şansına sahip 
olabilirler.

KARİYER MERKEZİ DEĞİŞİM 
PROGRAMLARI

2014 yılında Görsel Sanatlar ve Görsel 
İletişim Tasarımı programından 
mezun oldum. Aynı yıl denkliğini 
aldım. Anadolu Ajansı Görüntülü 
Haberler Bölümünde çalışmaktayım. 
Lisans derecenizi IUS’tan alırsanız, nerede 
çalışmaya başlarsanız eğitiminizin kalitesi 
anlaşılıp değer verilecektir. IUS’un kaliteli ve güncel bir 
eğitim sistemi vardır, ve geniş bir seçmeli ders yelpazesinden 
ders seçme şansınız bulunuyor. Öğrenciler bilgi ve beceri yanısıra 
kariyerlerinde onları ileri taşıyacak kritik düşünebilme ve bağlantılar 
kurabilme fırsatlarına ulaşmaktalar. Programların çoğunda yüksek 
lisans seçeneği de var. Zengin kültürel, dil ve inanç yelpazesiyle 
Bosna-Hersek de çok yönlü bir ortam sağlıyor. 

Kerem Kızıltaş  
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı

2016 yılında Uluslararası İlişkiler 
programını tamamladıktan sonra 
aynı yıl içinde denkliğimi aldım. Üç 
senedir de Mental IK isimli bir insan 

kaynakları kurumunda proje müdürü 
olarak çalışmaktayım. Doğru zamanda 

doğru şekilde başarıya giden yolu 
bulmak son derece önemli, ben de bunun 

i ç i n IUS’u tercih ettim. Eğitime sistematik yaklaşımı 
ve dostane ortamıyla IUS beni becerilerle donattı. Müfredat içi 
ve dışı etkinliklerin yanısıra IUS’un sunduğu destek geleceğim 
açısından son derece yardımcı oldu. Fakülteler ihtiyaçlara hassaslıkla 
yaklaşıyor. Bugün iyi bir yerdeysem bunu IUS’a borçluyum ve IUS’lu 
olmaktan gurur duyuyorum.   

Enis Sağlam  Uluslararası İlişkiler
Makine Mühendisliği programından 

2017 yılında mezun oldum. Tezimi 
savunduktan bir ay sonra  Auto 
Truck Trade LTD şirketinde 

gelişim uzmanı olarak çalışmaya 
başladım. Pozisyonum mühendislik 

becerilerinin yanısıra idarecilik becerisi 
de gerektirdiğinden mezun olduktan bir yıl 

sonra bu defa İşletme yüksek lisans programına katılmak üzere IUS’a 
geri dönmeye karar verdim. Yüksek lisans eğitimim esnasında hem 
akademik hem de idarecilik açısından kendimi geliştirdim. IUS’ta 
geçirdiğim yıllardan son derece zevk aldım, profesyonel ve kişisel 
anlamda gelişmemi sağladı, sağlam bir eğitim verdi ve en önemlisi 
de ufuğumu genişletti. Zamanı geri çevirme şansım olsa, bu hayati 
karar için yine IUS’u seçerdim!

Nedžla Gül  Makine Mühendisliği 



Uluslararası Saraybosna Üniversitesi farklı şekillerde öğrenci kabul 
etmektedir.

A) TERCİH İŞLEMLERİ

1. ÖSYM İLE ÖĞRENCİ KABULÜ
IUS, YÖK tarafından kurumsal tanınırlığı olan bir üniversite 
olup, 2008 tarihinden itibaren ÖSYM tercih kılavuzunda yer 
almaktadır. IUS öğrencilerinin büyük bir kısmı ÖSYM tarafından 
yerleştirilmektedirler.
• En son YKS Kılavuzunda yer alan programların adı, öğrenim süresi, 
öğrenci kontenjanları ve açıklamalar için ilgili yıla ait Tablo’ya 
bakınız. 
• Mevcut akademik yıl ÖSYS tercihi ile IUS’a yerleşen öğrencilerin 
kesin kayıtları, ÖSYM tarafından belirtilen tarihler arasında İstanbul 
İrtibat Ofisimizde yapılacaktır.

2. ÖSYM HARİCİ İSTİSNAİ ÖĞRENCİ KABULÜ:
IUS, Bologna ve Avrupa (EU) kredi sistemi AKTS esaslarına 
uygun, Bosna Hersek kanunlarına göre kurulmuş Uluslararası bir 
Üniversitedir.
IUS, YÖK’ün yurtdışı Üniversitelerinin öğrenci kabul etme 
kriterlerine uygun olarak öğrenci kabul etmektedir. Üniversite 
sınava girip barajı geçmiş veya istediği bölümü kazanamamış 
öğrenciler, YÖK’ün yurtdışı üniversitelerinin öğrenci kabul etme 
kriterleri ve ön koşulları çerçevesinde kayıt yaptırabilirler.
Kimler bu gruptadır?
• Yeterli LYS puanı var ama istediği programa yerleşememiş,
• Başka bir üniversiteye kazanıp, kararını değiştirmiş
• 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren, eğitime başlayacakları 
yıl, ÖSYM tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve YKS’ye  
girmiş olmaları.

3. ÖSYM SINAVI DIŞINDA MUADİL SAYILAN BELGELER İLE 
ÖĞRENCİ KABULÜ;
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 27/5/2015 tarihli toplantısında 
alınan kararlara göre ÖSYM sınavı dışında kayıt yöntemi olarak, 
ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan ögrenci adaylarımız 
SAT 1 veya muadil sınavlara girerek aşağıda belgelerden birisi 
ile Üniversitemizin Hukuk Fakültesi dışındaki bölümlerine kayıt 
olabilirler.

MUADİL BELGELER

NOT :  SAT sınav merkezinin belirlediği tarihlerde üniversitemizde  de 
SAT sınavı yapılmaktadır.

4. TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) İLE ÖĞRENCİ KABULÜ;
Temel Yeterlilik Testi (TYT)’nden 150 barajını geçen öğrencileri 
İngilizce Hazırlık okulumuza noterden verecekleri taahhüt ile 
kayıt edebiliyoruz. Taahhütte öğrencilerden bir sonraki sene 
Fakülteye başlamadan önce yukarıdaki 1, 2 ve 3. Şartlardan birini 
sağlanmaları istenmektedir.    
Yukarıdaki öğrenci kabul şartları 2. veya 3. maddeye göre kayıt 
yaptıran öğrencilerin, mezuniyet sonrası diploma denklik 
işlemleri sürecinde, YÖK Denklik Komisyonu kararı gereği Seviye 
Tespit Sınavına (STS) tabi tutulabilirler.

İNGİLİZCE YETERLİLİK
Üniversitemizin eğitim dili İngilizcedir. Tüm öğrenci adayları 
Fakülte kaydı yaptırabilmeleri için İngilizce Yeterlilik Sınavından 
yeterli başarı puanı almak zorundadırlar. Başarılı olamayan 
öğrenciler İngilizce seviyelerine göre İngilizce Dil Okulumuzda 
eğitim alacaktır.

B. KAYIT İŞLEMLERİ

Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler
1. Lise Diplomasının Aslı (Mülki Amirlikçe Apostil olacak)
2. Lise Ders Dökümü (Mülki Amirlikçe Apostil olacak)
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. Pasaport Fotokopisi (en az 2 yıl süreli pasaport olması gerekir)
5. 10 Adet Fotoğraf
6. ÖSYM Sonuç Belgesi
7. Sabıka kaydı (Savcılıktan ıslak imzalı olacak)
8. İkametgâh İlmühaberi (Öğrenci ve velisi için)
9. Askerlik Tecil Belgesi (Bağlı bulundukları askerlik şubesinden 
alınmış “Bir Fakülte veya Yüksekokula Kaydolmasında Askerlik 
Yönünden Sakınca Olmadığına Dair Belge”)
10. Eğitim Ücreti Ödeme Sözleşmesi
11. Burs Sözleşmesi
12. Yurt Sözleşmesi (yurt isteyenler için)

SAT 1  En az 1000 puan

ACT  En az 21 puan

Abitur  En az 4 puan

Fransız Bakaloryası  Diploma notu en az 12

GCE A Level Sertifikası  En az 2 dersten

Uluslararası Bakalorya 
(International Baccalau-
reat IB) 

 En az 28

Avusturya Matura 
Diploması (Matura 
Reifezeugnis) 

 En çok 2

TÜRKİYE’DEN 
ÖĞRENCİ KABULÜ 



C. KAYIT SONRASI İŞLEMLER
IUS’a kesin kayıt yaptıran öğrenciler, Bosna-Hersek’e vardıkları 
ilk 48 saat içinde, oturma izni için gerekli yasal işlemleri 
başlatmak zorundadırlar. Üniversitemiz yasal işlemler konusunda 
öğrencilerimize her aşamada destek ve yardım sağlamaktadır.
Oturma izni işlemleri ile ilgili detaylı bilgiyi 
https://aday.ius.edu.ba/vize-islemleri adresinden edinebilirsiniz.

BURSLAR ve FİNANSAL BİLGİLER
Sosyal sorumluluk sahibi bir vakıf üniversitesi olarak başarılı 
öğrencileri destekleyerek onlara eğitim olanakları yaratmak en 
büyük hedeflerimizden biridir. Öğrencilere başarı durumlarına 
göre IUS’taki eğitimleri için çeşitli oranlarda burs imkanları 
sağlanmaktadır.
Üniversitemizdeki eğitim bursları ve öğrenim ücretleri ile ilgili 
güncellenmiş detaylı bilgilere ulaşmak için
https://aday.ius.edu.ba/burs-imkanlari-ve-ucretler adresini ziyaret 
ediniz.
Eğitim ücretlerine ek olarak, 
• Uluslararası öğrenciler için oturma izni işlemleri ücretleri
• Diğer kayıt işlem ücretleri
• Yurt Ücretleri
• Eğitim materyalleri ücreti 
• Ulaşım, konaklama, yeme-içme vb. masrafları 
bulunmaktadır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (FENS)

Mimarlık  

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 

Genetik ve Biyomühendislik 

Makine Mühendisliği 

Yazılım Mühendisliği

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (FBA)

İşletme

İktisat 

Uluslararası Ticaret ve Finans 

Uluslararası İlişkiler 

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (FASS)

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı

Psikoloji 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

Sosyal ve Siyasal Bilimler

Hukuk Fakültesi (FLW) 

Hukuk 

Karşılaştırmalı Kamu Hukuku 

Karşılaştırmalı Özel Hukuk

Eğitim Fakültesi (FEDU) 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği    

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

IUS İngilizce Dil Okulu (ELS) 

IUS İngilizce Dil Okulu (ELS) kısa bir süre önce uluslararası 
tanınırlığa sahip Avrupa merkezli bir akreditasyon kuruluşu olan 
EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language 
Services) tarafından kalitesi akredite edilmiştir. IUS İngilizce Dil 
Okulu, tüm Balkanlarda EAQUALS tarafından verilen bu uluslararası 
akreditasyonu kazanan ilk üniversite İngilizce hazırlık programıdır. 
İngilizce Dil  programı 8 ay / 4 kurdan oluşmaktadır. Her kur yaklaşık 
8 haftalık bir süreyi kapsar. Lisans Yüksek Lisans Doktora

PROGRAMLARIMIZ



Mimarlık

Lisans/Yüksek Lisans

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Neden Mimarlık Bölümü?
Mimarlık Bölümü genel ölçekte estetik, sürdürülebilir 
nitelikte mimari; mekân ve fiziksel çevre tasarımı 
becerisinin öğrencilere aktarılmasını hedeflemektedir. 
Bu amaç doğrultusunda, teori ve uygulamanın dengeli 
bir şekilde verildiği ve günümüz teknolojisinin sağlamış 
olduğu olanaklardan faydalanarak değişik tasarım araç 
ve gereçlerinin etkin bir şekilde kullanıldığı bir ortam 
sunmaktayız.

Öğretim metodları
Eğitim modelimiz dünyada belli başlı mimarlık 
okullarında da yaygın şekilde kabul gören; uygulamada 
karşılaşılan sorunların tasarım eğitimi içerisinde yoğun 
bir şekilde ele alındığı bir sistemi kapsamaktadır. 
Günümüzde gelişen Bilişim Teknolojileri, Mimarlık, 
Endüstriyel Tasarım ve Grafik Tasarımı gibi alanlarda 
verilen eğitimle bir yandan değişik imkânlar sunarken 
diğer yandan da kullanılan pedagojik yöntemlerin 
gelişen teknoloji ile birleştirilmesini sağlamaktayız.

Kariyer imkanları
Mezunlarımız, serbest mimarlık ofislerinden, kamu 
kuruluşlarının ilgili birimlerine, inşaat firmalarından, yapı 
malzemesi üretici firmalarına kadar geniş bir yelpazede 
rahatça iş bulabilme imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca 
her gün daha da gelişen ve zenginleşen mimari alanda 
kendi ofislerini kurarak yeni çözümler üretebilirler.

4 YIL/8 DÖNEM

Mimarlık alanında Fen Bilimleri Lisans Derecesi

240 AKTS

arch.ius.edu.ba 

+387 33 957 200

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Neden Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölümü?
Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (CSE) programı, 
öğrencilere matematik, mantıksal çıkarım ve sorun 
çözme yeteneği alanlarında bilgi ve beceri kazandırmak, 
bilgisayar sistemleri ve programlama konularında derin 
bilgi edindirmek üzere tasarlanmıştır. Derslerin büyük 
kısmı uygulamalı olup bilgisayar laboratuvarlarında 
teknik ve araştırma becerileri geliştiren çalışmalarla 
ilerlemektedir. Program proje bazlı olduğu kadar ileride 
başarılı olmak için son derece önemli olan takım içinde 
çalışabilme, yazılı ve sözlü iletişim gibi sosyal becerileri 
de geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Öğretim metodları
CSE tümleşik sistemler, biyobişilim, telekomünikasyon, 
siber güvenlik, yapay zeka, sağlık gibi pek çok 
alanla yakından ilişkilidir. Temel derslerin yanısıra 
öğrencilerimiz bu ve diğer konulardaki seçmeli dersler ile 
kendi öğrenim programlarını yönlendirebilmektedirler. 
Bu şekilde, program mezunları disiplinlerarası yaklaşımla 
uygulamadaki pek çok soruna eğilebilmektedirler. 

Kariyer imkanları
Bu bölüm mezunları web uygulamaları, bilgisayar 
grafikleri, ağ yönetimi, güvenlik, bilgisayar sistemleri, 
bilgisayar görüşü, veritabanları, kablosuz ağlar veya yapay 
zeka gibi çok ve çeşitli dallarda iş bulabilmektedirler. 
CSE derecesi aynı zamanda eğitimlerinin ileri aşamaları 
için de son derece zengin bir temel oluşturmaktadır. 
Mezunlarımız Turk Telekom, BH Telekom, Ülker, Authority 
Partners Inc gibi kurumlarda çalışmaktadırlar. 

4 YIL/8 DÖNEM

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği  alanında 
Fen Bilimleri Lisans Derecesi

240 AKTS

cs.ius.edu.ba 

+387 33 957 200



Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Neden Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü?
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (EEE) programı, 
öğrencilere elektrik mühendisliği dalının iki ana kolunda 
çalışma fırsatı sunmaktadır. Uygulamalı bilimler, 
matematik ve elektrik mühendisliği temel derslerine ek 
olarak, öğrenciler elektronik, tümleşik sistemler, veya 
güç sistemleri gibi seçmeli dalları da çalışabilmektedirler. 

Öğretim metodları
Program müfredat ve içeriği, öğrencileri önce uygulamalı 
mühendislik sistemlerinin analizi, sonra tasarımı, ve 
nihayetinde optimizasyon ve idaresi konularında 
eğitmeyi amaçlar. Program yapısı bağımsız ve sürekli 
öğrenme prensipleri üzerine kurulmuştur. Mühendislik 
uygulamaları Elektronik, Karmaşık Sistemler, Denetleme 
Sistemleri, Güç Sistemleri ve Telekomünikasyon 
laboratuvarlarında çalışarak gerek mühendislikte bilişim 
uygulamaları gerekse takım çalışması ve sürekli öğrenim 
ruhu ve becerisi geliştirmeyi hedefler.  

Kariyer imkanları
Bu program mezunları otomatizasyon sistem ve 
enstrümanlarının tasarım ve bakımını yapan şirketler, 
fabrikalarda modernizasyon ve gelişimden sorumlu 
profesyoneller, ve güç üretimi veya telekomünikasyon 
konularında çalışan devlet kurumlarında iş 
bulabilmektedirler. Mezunlarımız Türk Telekom, Türk 
Havayolları, Bosna Petroleum Company, TUSAS Motor 
Sanayii A.Ş. gibi kurumlarda çalışmaktadırlar. 

4 YIL/8 DÖNEM

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında 
Fen Bilimleri Lisans Derecesi

240 AKTS

ee.ius.edu.ba 

+387 33 957 200

Genetik ve Biyomühendislik

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Neden Genetik ve Biyomühendislik Bölümü?
Genetik ve Biyomühendislik modern tıp ve biyoloji 
alanlarının içiçe geçtiği, sağlık ve kıtlık gibi birçok küresel 
sorunlara kalıcı çözümler üretebilecek hızla yaygınlaşan 
yeni bir mühendislik dalıdır. Genetik ve Biyomühendislik 
(GBE) programı biyoloji, kimya, fizik ve matematik 
temelleri üzerine inşa edilen moleküler biyoloji, 
biyokimya, genetik ve hücre biyolojisi konularının 
harmanlandığı entegre bir bilimsel yaklaşımı oluşturmayı 
hedeflemektedir. 

Öğretim metodları
Programımız, mühendislik prensip ve metodlarının 
biyolojik uygulamalar ve sorunların çözümünde 
kullanımını vurgular şekilde tasarlanmıştır. Genetik 
Biyomühendislik müfredatı biyokimyasal süreç 
uygulamalarında etik ve multidisipliner yaklaşımlı bir 
mühendislik temeli üzerinde işlemektedir. 

Kariyer imkanları
GBE müfredatı, öğrencileri biyoteknoloji endüstrisinde, 
biyoteknoloji, tıp ve eczacılık dallarında faaliyet gösteren 
şirketlerde, veya diğer endüstri veya akademik dallarda 
çalışmaya yada eğitimlerini Lisansüstü aşamalara 
taşımaya hazırlamaktadır. Mezunlarımız Almanya Max 
Planck Nörobiyoloji Enstitüsü, Türkiye Bezmialem 
Üniverste Hastanesi ve AFN Medikal, Bosna-Hersek 
Eurofarm Klinik ve Moja Klinika gibi kurumlarda 
çalışmaktadırlar. 

4 YIL/8 DÖNEM

Genetik Biyomühendislik alanında 
Fen Bilimleri Lisans Derecesi

240 AKTS

gbe.ius.edu.ba 

+387 33 957 200



Makine Mühendisliği

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Neden Makine Mühendisliği Bölümü?
Makine Mühendisliği programı, öğrencileri sistem 
ne olursa olsun (termik güç santrali, biyosistem, ev, 
araç, dron, vs) anlayıp analiz edebilme becerisine 
kavuşturmayı hedefler. Programın temeli güçlü 
matematik ve programlama becerileri geliştirip, 
kapsamlı bir uygulamalı fizik ve materyal algısı oluşturma 
prensibine dayanır. 

Öğretim metodları
Öğrenciler mühendislik teknolojileri simülasyonları 
ile bu teknolojileri, potansiyelleri ve eksikliklerini 
incelerler. Erke dönüşümünden üretim, taşıma ve 
depolama konularına kadar enerji ve enerji uygulamaları 
programın temel odak noktasıdır. Program mezunları 
çok disiplinli mühendislik takımlarına kolaylıkla 
entegre olabilmektedirler. Program felfesi ezber yerine 
öğrenmeyi öğrenme odaklıdır. Dolayısıyla da program 
öğrencileri gerçek dünyada farklı mühendislik dallarına 
kolaylıkla adapte olarak ortaya çıkan yeni teknolojileri 
çabucak kavrayabilmeyi öğrenirler.   

Kariyer imkanları
Makine mühendisleri çeşitli üretim, araç ve hava 
taşımacılığı endüstrileri, çeşitli biyomedikal, bilgisayar, 
elektrik ve elektronik tasarım tesisleri veya makine ile 
cihaz üretim tesislerinde iş bulabilmektedirler. Bu dalda 
yapılan lisans değişik çok disiplinli alanlarda yüksek lisans 
yolunu da açmaktadır. Mezunlarımız Renault Group, 
Bursa BB, Limak Holding, DNA Kalıp, Yeter Savunma ve 
Havacılık gibi kurumlarda çalışmaktadırlar. 

4 YIL/8 DÖNEM

Makine Mühendisliği alanında 
Fen Bilimleri Lisans Derecesi

240 AKTS

me.ius.edu.ba 

+387 33 957 200

Yazılım Mühendisliği

Lisans/Yüksek Lisans

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Neden Yazılım Mühendisliği Bölümü?
Günümüzde yazılım, modern iş hayatında, bilimsel 
araştırmalarda  ve mühendislik problemlerinin 
çözümünde kullanılan en temel unsurlardan biri haline 
gelmiştir. Yazılım Mühendisliği (SE) programının temel 
amacı, öğrencilere yazılım mühendisliği alanında 
genel ve özel yeterliliklerin kazandırmak ve  yazılım 
mühendislerine çeşitli güvenilir yazılımlar üretmelerini 
sağlayacak bilgi, beceri, yöntem, araç ve süreçleri 
öğretmektir. Yazılım mühendisliği, bilgisayar bilimleri 
ve matematiğin prensiplerini, yazılım problemleri için 
ekonomik açıdan etkin çözümler bulmada kullanan bir 
mühendislik şeklidir. 

Öğretim metodları
Robotik, yapay zeka, dijital tasarım, kriptografi gibi temel 
derslerin yanısıra öğrencilerimiz bu ve diğer konulardaki 
seçmeli dersler ile kendi öğrenim programlarını 
yönlendirebilmektedirler. Bu şekilde, program mezunları 
disiplinlerarası yaklaşımla uygulamadaki pek çok soruna 
eğilebilmektedirler. 

Kariyer imkanları
Mezun öğrencilerimiz, başta bilişim sektörü, 
telekomünikasyon sektörü, elektroteknik gibi alanlar 
olmak üzere iş hayatındaki her sektörde çalışabilirler. 
Yazılım mühendisleri lisans eğitiminden sonra akademik 
kariyer yapabilirler. Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, 
mesleklerindeki gelişime ve verimliliklerine paralel 
olarak yönetim kademelerine yükselebilirler veya kendi 
işlerini kurabilirler.

4 YIL/8 DÖNEM

Yazılım Mühendisliği alanında Fen Bilimleri  
Lisans Derecesi

240 AKTS

se.ius.edu.ba 

+387 33 957 200



İşletme

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

Neden İşletme Bölümü?
Küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı en önemli 
ihtiyaçlardan biri yetenekli, işinde uzman, ileriyi 
görebilen, gerekli müdahaleleri en doğru zamanda 
yapan yönetici ihtiyacıdır. İşletme, insan ve şirketlerin 
en bilimsel ve en verimli bir biçimde nasıl yönetileceğini 
araştırır. Şirketlerin bütün olarak gelişen dünyadan geri 
kalmadan nasıl yönetilebileceği, risk analizleri, stratejik 
analizler, liderlik gibi konular bu programın ilgi alanında 
yer alır.

Öğretim metodları
Yeniliklerin hızla eskidiği çağımızın en büyük 
ihtiyaçlarından birisi doğru kararları doğru zamanda 
almaktır. Bu anlamda Yönetim Bilimleri, yenilikleri 
izlemekten ziyade yenilikleri yaratmaya talip olan 
yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemekte; öğrencilerine 
teorik bilgileri pratik hayatla bağdaştırabilecekleri bir 
eğitim sunmaktadır. 

Kariyer imkanları
Sürekli öğrenme ve gelişmeyi, öğrendiklerini 
insanlığın ve ülkesinin hizmetine sunmayı ilke 
edinen mezunlarımız, üretim ve hizmet sektörlerinin 
tamamında kolayca iş bulabilirler. Örneğin bankalar, 
finans kurumları, uluslararası ve yerel şirketler, medya, 
sağlık ve hatta bilişim sektörünün yanı sıra üretim yapan 
bütün firmalarda yönetici olarak çalışma imkânına 
sahip olabilirler. Ayrıca tecrübe kazandıktan sonra kendi 
şirketlerini kurarak, girişimciler ve işadamları olarak 
önemli başarılara imza atabilirler.

4 YIL/8 DÖNEM

İşletme alanında Sosyal Bilimler Lisans Derecesi

240 AKTS

man.ius.edu.ba 

+387 33 957 400

İktisat

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

Neden İktisat Bölümü?
İktisat bilimi, insan, toplum ve para ilişkisini inceleyen, 
bu ilişkiyi geliştirerek toplumların refah düzeylerini 
artırma yollarını araştıran bir disiplindir. Bir ekonomist 
ülkesinin kaderinin ekonomik dinamikler üzerinde 
olduğu bilinciyle, toplum içindeki vazgeçilmez rolünün 
araştırmak, çalışmak ve planlamak olduğunu bilir. 
Ekonomist, elindeki imkânlarla maksimum faydayı nasıl 
sağlayabilir, karar alırken dikkat etmesi gereken unsurlar 
nelerdir, kaçırdığı fırsatlar hangi şekilde telafi edilebilir 
gibi temel soruların cevaplarını bilmek zorundadır.

Öğretim metodları
İktisat bölümünde okuyan öğrencilerimiz, her geçen 
gün değişen ve dönüşen ekonomik şartlarla beraber, 
gelişen fikirler, yeni imkânlar ve fırsatlar çerçevesinde 
toplumu rakamlardan okuma yeteneği olan ekonometri 
ve istatistik bilimleri, matematik, uluslararası ticaret, 
uluslararası ekonomi, mikro ve makroekonomi, oyun 
teorisi ve strateji geliştirme gibi dersler alarak mezun 
olmaktadırlar.

Kariyer imkanları
Mezunlarımız Ekonomist, Ekonometrist, Stratejist, 
Danışman veya İstatistik Uzmanı olarak bankalar, 
finans kurumları, devlet daireleri, ekonomi ve maliye 
bakanlıkları, yerel, uluslararası ve yabancı şirketlerde 
iş bulma imkânına sahip olacaklardır. Ayrıca medya 
kuruluşlarının ekonomi bölümlerinde ekonomi uzmanı, 
yorumcu, analist veya stratejist olarak çalışabilir; yüksek 
lisans ve doktora yaparak akademik camiada saygın bir 
kariyer sahibi olabilirler. 

4 YIL/8 DÖNEM

İktisat alanında Sosyal Bilimler Lisans Derecesi

240 AKTS

econ.ius.edu.ba 

+387 33 957 400



Uluslararası Ticaret ve Finans

Lisans/Yüksek Lisans

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

Neden Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü?
İki bilimsel alanın birleşmesine dayanan Uluslararası 
Ticaret ve Finans Bölümü oldukça yenilikçi bir programdır. 
Finansal piyasaları, çok uluslu şirketler, uluslararası 
ticaret, uluslararası ticari lojistik ve ticaret finansmanı 
gibi alanların sosyal davranış sistemlerini etraflıca inceler. 
Amacımız, öğrencilerin, uluslararası ticaret ve finansın 
temel teorileri ve uygulanabilir ilkeleri hakkında, en iyi 
şekilde temel bilgi kazanmasını sağlamaktır. 

Öğretim metodları
Program müfredatındaki zorunlu teorik derlere ek 
olarak, yoğun staj eğitimleri ile öğrencilerimiz döküman 
hazırlama gerekliliği, yönetmelikler, malların fabrikadan 
varacakları nihai hedefe kadar olan ihracat sürecindeki 
nakliye maliyetlerinin hesaplanması gibi becerilerin 
yanı sıra birçok şirket için gerekli olan ihracat sürecinin 
finanse edilmesini kolaylaştırıcı bankacılık işlemleri gibi 
konularda da bilgi sahibi olacaklardır. 

Kariyer imkanları
Sahip oldukları, geniş yönlü disiplinler arası bilgi ve 
pratik becerilere bağlı olarak, öğrencilerimiz hem 
uluslararası şirketlerde hem de finans sektöründe iyi 
düzeylerde iş bulma imkanına sahip olacaktır. Karmaşık 
global bağlantılarda ve iş süreçlerin de bilgisi ve 
yetkinliği olan şirketlerin, karşı karşıya kalabileceği 
sorunları, mali riskleri ve global iş konularını anlayarak 
analiz edebilecek, hem uluslararası ticaretini, mal ve 
hizmet tasarımını geliştirebilecek hem de küresel pazara 
sevkiyatını planlayıp ve finanse edebilecek, nitelikli 
profesyonel uzmanlara ihtiyacı olan, ihracata yönelik 
şirketlerde ve finans kuruluşlarında istihdam imkanları 
mevcuttur.

4 YIL/8 DÖNEM

Uluslararası Ticaret ve Finans Sosyal Bilimler Lisans Derecesi

240 AKTS

ibf.ius.edu.ba 

+387 33 957 400

Uluslararası İlişkiler

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

Neden Uluslararası İlişkiler Bölümü?
Uluslararası İlişkiler Bölümü bir yandan dünyaya bir bütün 
olarak bakıp bağlantıları ve ilişkileri görmeye çalışırken, 
diğer yandan detaylara inip ilişkileri derinlemesine 
inceleyen bir alandır. Günümüz dünyasında hiç bir ülke 
kendini diğer ülke ve toplumlardan izole ederek ayakta 
duramaz. Bu çerçevede Uluslararası İlişkiler Bölümü 
dünyayı yönlendiren dinamikleri, ülkeler arasındaki 
görünen ve görünmeyen ilişkileri derinlemesine 
inceleyip anlayarak, geçmişin verdiği dersleri geleceği 
daha dikkatli şekillendirmek için kullanan bürokratlar ve 
uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Öğretim metodları
Öğrencilerimiz politikaya giriş, tarih ve sosyoloji ile ilgili 
temel bilgilerle donandıktan sonra, uluslararası ilişkiler 
disiplininin temel çerçevesini, uluslararası kurumları, 
uluslararası politik ve ekonomik ilişkileri incelemekte 
ve araştırmakta, ayrıca bu bilgileri güncel olaylarla 
harmanlayarak bakış açılarını zenginleştirmektedir.

Kariyer imkanları
Mezunlarımız, ülkelerinin Dışişleri Bakanlığı ve 
büyükelçilikleri başta olmak üzere, siyasi partiler, ulusal, 
uluslararası ve yabancı şirketler ile çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarının dış ilişkiler bölümlerinde çalışma imkânına 
sahip olmakta ve ayrıca gazete ve televizyonlarda 
uluslararası ilişkiler uzmanı, stratejist ve analist olarak 
çalışabilmektedirler. Ayrıca gazete ve televizyonların 
dış haberler muhabiri olarak çalışma imkânlarının yanı 
sıra, farklı ülkelerin dillerini öğrenerek kendini geliştiren 
mezunlarımız, devlete bağlı olarak veya herhangi bir 
şirketin temsilcisi olarak dünyanın birçok ülkesinde 
çalışabilirler.

4 YIL/8 DÖNEM

Uluslararası İlişkiler alanında Sosyal Bilimler Lisans Derecesi

240 AKTS

ir.ius.edu.ba 

+387 33 957 400



Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı

Lisans/Yüksek Lisans

Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi 

Neden Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü?
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (VACD) programı, 
grafik tasarım, animasyon ve dijital kurgu alanlarında 
teorinin yanısıra yeni teknolojiler ve yazılımların 
kullanımı üzerine uygulamalı eğitim sunar. Öğrenciler 
hedef kitleyle iletişim ve algı şekillendirme becerileri 
geliştirirler. 

Öğretim metodları
Programın teori kısmı sanat tarihi, görsel iletişim 
temelleri, renk teorisi, 2 ve 3 boyutlu tasarım ve 
baskı alanlarında tüm temel içeriği kapsar. VACD 
programı öğrencileri grafik tasarım veya yeni medya 
çalışmaları dallarından birini seçerek kendi eğitimlerini 
yönlendirirler. Profesyonel hayatlarında çok yönlü ve 
başarılı olabilmeleri için öğrenciler çok disiplinli bir 
eğitim alırlar. Ev ödevi ve sınavlar yerine, projeler ve 
zaman sınırlarının önemini vurgulayarak program, 
öğrencilere yaratıcılık ve hırslarını geliştirebilecekleri 
yenilikçi ve özgün bir ortam sağlar. Programın amacı 
mezunlarının yaratıcı endüstrilerde iş bulabilmesidir, bu 
nedenle de her öğrenci bir portfolyo hazırlamış olarak 
mezun olur.  

Kariyer imkanları
Mezuniyet sonrası öğrenciler grafik tasarımcıları, kendi 
evleri ve stüdyolarında serbest meslek sahibi,  video veya 
film editörü, animatör olabilirler, yada ajanslar, televizyon 
ve radyo istasyonları, postprodüksiyon şirketleri, film 
stüdyoları gibi kuruluşlarda pazarlama veya reklam 
uzmanları olarak iş bulabilirler. Mezunlarımız TRT, THY, 
Anadolu Ajansı, New Media People, Prime Time gibi 
kurumlarda çalışmaktadırlar.  

4 YIL/8 DÖNEM

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı alanında  
Sosyal Bilimler Lisans Derecesi

240 AKTS

vacd.ius.edu.ba 

+387 33 957 300

Psikoloji

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi 

Neden Psikoloji Bölümü?
Psikoloji Bölümünün amacı, psikolojinin çeşitli 
dallarında, uygulama ve kuramsal alanlarda çalışmak 
üzere eleman yetiştirmektir. Evrensel değerler ışığında, 
genelde bilimin, özelde de psikoloji biliminin bilgi 
birikiminden yararlanarak, ülkenin ve insanlığın ihtiyacı 
olan, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendi ayakları üstünde 
durabilen üstün nitelikli psikologlar yetiştirerek eğitim 
ve araştırma alanlarındaki üretimlerini toplumun ve 
insanlığın yararına sunma gibi temel hedefler güdülerek 
açılan bölüm saha araştırmalarına önem vermektedir.

Öğretim metodları
Sosyal Psikoloji, Uygulamalı Psikoloji, Endüstri ve Örgüt 
Psikolojisi yan dalları olan Psikoloji Bölümü ayrıca 
öğrencilere psikolojinin çeşitli alanlarındaki kuramsal 
ve deneysel bilgilerin yanı sıra, öğretim sonrası mesleki 
çalışmalarında kendilerine yardımcı olacak yöntem ve 
teknikler açısından uygulama becerileri kazandırmayı 
amaçlamaktadır.

Kariyer imkanları
Psikoloji Bölümünden mezun olan öğrenciler, 
lisansüstü ve doktora eğitimi çalışmalarına devam 
ederek akademisyen olabilirler. Hastanelerde, sağlık 
ve danışmanlık merkezlerinde çalışabilir; Anaokulu, 
ilköğretim ve liselerde rehberlik görevlisi olabilirler. 
Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın birçok biriminde ve TRT’de iş 
bulma imkânına sahiptirler.

4 YIL/8 DÖNEM

Psikoloji alanında Sosyal Bilimler Lisans Derecesi

240 AKTS

psy.ius.edu.ba 

+387 33 957 300



İngiliz Dili ve Edebiyatı

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi 

Neden İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü?
Günümüzde İngilizce her yönüyle Uluslararası bir dildir 
ve hemen hemen dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. 
Bu yönüyle eğitimden bilime, yazılımdan bankacılığa 
ve diğer sektörlere kadar her alanda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı programının 
amacı, öğrencilere, İngilizcenin bugünkü dünya 
ölçeğindeki yeri ve önemine paralel olarak İngiliz dili, 
kültürü ve edebiyatı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Öğretim metodları
Bölüm, İngiliz edebiyatının başlangıcından günümüze 
kadar genel bir edebiyat bilgisi, edebiyat akımları 
ve türlerini içine alarak, öğrencilere lisans programı 
süresince metin analizi ve eleştiri becerisi kazandırmaya 
önem vermektedir. Ayrıca öğrencilere, İngilizce 
Öğretmenliği ve Çevirmenlik alanlarında da seçmeli 
dersler alma şansı da tanınmaktadır.

Kariyer imkanları
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan 
öğrenciler, üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, 
Dilbilimi, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim-
Tercümanlık bölümlerinde araştırma görevlisi, okutman 
ve doktoralarını tamamlayarak öğretim üyesi olabilirler. 
İlk ve orta dereceli okullarda İngilizce öğretmeni olarak 
çalışabilirler. Ayrıca, tercümanlık/çevirmenlik büroları; 
İngilizce öğretmek amacıyla Yabancı Dil Merkezleri 
açabilirler. Dışişlerinde, dış ticaretle uğraşan şirketlerde, 
turizm işletmelerinde rahatça iş bulabilirler.

4 YIL/8 DÖNEM

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında  
Sosyal Bilimler Lisans Derecesi

240 AKTS

elit.ius.edu.ba 

+387 33 957 300

Sosyal ve Siyasal Bilimler

Lisans/Yüksek Lisans/Doktora

Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi 

Neden Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü?
Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü, yetişmiş nitelikli 
insanı her türlü değerin kaynağı olarak görmektedir. 
Bölümümüz, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bu 
bilinçle hareket etmekte ve öğrencilerinin çağdaş bilgi 
ve yöntemlerle donanmış, yaratıcı, üretken insanlar 
olarak mezun olmalarına öncelik vermektedir. Bu 
açıdan sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetiminin alt 
alanlarında uzmanlaşmayı sağlayacak derslere ek olarak 
iktisattan işletmeye, çalışma ekonomisinden uluslararası 
ilişkilere, sosyolojiden felsefeye, tarihten hukuka bütün 
disiplinler Sosyal ve Siyasal Bilimler disiplini içerisinde 
harmanlanmaktadır.

Öğretim metodları
Dört yıllık lisans eğitimi süresince Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi disiplininin Siyaset ve Sosyal Bilimler, 
Yönetim Bilimi, Hukuk Bilimleri ve Kentleşme ve Çevre 
Sorunları alt alanları ile ilgili kapsamlı bir program takip 
edilmektedir.

Kariyer imkanları
Bu bölümün mezunları istedikleri takdirde yüksek 
lisans ve doktora programlarına devam edebilecekleri 
gibi, MBA ve İş Yönetimi programlarında da lisansüstü 
çalışmalar yapabilirler. Ayrıca aldıkları eğitim farkıyla 
serbest piyasada da çeşitli sektörlerde kolaylıkla iş 
bulabilirler.

4 YIL/8 DÖNEM

Sosyal ve Siyasal Bilimler alanında  
Sosyal Bilimler Lisans Derecesi

240 AKTS

sps.ius.edu.ba 

+387 33 957 300



Hukuk

Lisans/Yüksek Lisans

Hukuk Fakültesi 

Neden Hukuk Bölümü?
IUS’ta hukuk eğitimi almanın en avantajlı yanı eğitim 
dilinin İngilizce olması ve son dönemde giderek ihtiyaç 
duyulan uluslararası hukuk alanında uzmanlaşma 
imkanıdır. Günümüzde bir çok ülke için bu alanda uzman 
ihtiyacı giderek artmaktadır. Mezunlarımız uluslararası 
hukuk bürolarında rahatlıkla iş bulabileceklerdir. Hukuk 
fakültesinde üç kıtadan öğrencilerimiz uluslararası 
bir ortamda “Uluslararası hukuk“ ağırlıklı öğrenim 
almaktadır.

Öğretim metodları
Hukuk alanının temel derslerinin yanısıra, öğrencilerimizin 
bu alandaki beceerilerini uluslararası platformda 
kullabilmeleri için Uluslararası Ticari Hukuk, Diplomasi, 
Uluslararası Anlaşmazlık Hukuku gibi dersler verilmekte 
ve öğrencilerin küresel hukuk alanında uzmanlaşmaları 
beklenmektedir. Program teorik derslerin yanısıra Hukuk 
Kliniği, Moot Court gibi uygulamalarla öğrencileri gerçek 
hayatta karşılaşabilecekleri davalarla buluşturmaktadır.

Kariyer imkanları
Lisans eğitimini tamamlayan mezunlar hukuk biliminin 
temellerine hakim olacaklardır. İş hayatına atılmak 
isteyen mezunlarımız çeşitli kamu ve özel sektörde 
alanlarına uygun işlerde çalışabileceklerdir. Yargı sistemi 
içerisinde yer alabilecekler, savcılık, hakimlik ya da 
serbest avukatlık yapabileceklerdir. Tüm bunların yanı 
sıra sahip oldukları hukuk bilgisi sayesinde bir çok özel 
şirket ya da kurumda iş bulma imkanına ve ayrıcalığına 
sahip olacaklardır.
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Hukuk alanında Sosyal Bilimler Lisans Derecesi

240 AKTS

flw.ius.edu.ba 

+387 33 957 485

İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Lisans

Eğitim Fakültesi 

Neden İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü?
İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programının 
amacı bu alanda iyi kalite bilgi ve eğitimle donatmak 
ve öğrencileri çağdaş eğitim metodolojisi ve eğitim 
psikolojisi alanlarında eğitmektir. 

Öğretim metodları
Program dahilinde, dil ve edebiyat temel disiplinlerine 
ek olarak, çağdaş pedagojik disiplinler, öğretim 
süreci metodolojisi ve dilbilim ve iletişim becerileri 
de öğretilmekte ve çalışılmaktadır. Fakülte, öğretim, 
öğrenim, araştırma ve pratik çalışmalara interdisipliner 
bir yaklaşım sunmaktadır.

Kariyer imkanları
Hemen mezuniyet sonrası iş bulmak isteyen mezunlar 
hem devlet hem de özel sektördeki okul ve kuruluşlarda 
çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaktır. 
Diplomalarını alan mezunlar İngilizce öğretmeni olarak 
kariyer yapmaya hazırdırlar.

4 YIL/8 DÖNEM

İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında  
Sosyal Bilimler Lisans Derecesi

240 AKTS

elt.ius.edu.ba 

+387 33 957 205



Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği

Lisans

Eğitim Fakültesi 

Neden Hukuk Bölümü?
Bilgisayar Eğitimi ve Eğitim Teknolojileri (CEIT) program, 
bilişim, iletişim çalışmaları, pedagoji, psikoloji gibi 
çeşitli dalların birleşiminden oluşan bir eğitim sunar. Bu 
programın temel amacı tüm eğitim evrelerinde eğitim 
süreçlerinin etkinliği arttırmak için kullanabilecekleri 
çağdaş teknikler ve teknolojik becerileri kazandırmaktır. 
Program öğrencileri eğitim amaçlı system ve platformları 
tasarlama ve yönetme alanlarında başarılı olmaları için 
gereken beceri kazandırmayı hedeflemektedir.

Öğretim metodları
Bilgisayar Eğitimi ve Eğitim Teknolojileri (CEIT) 
program mezunları bilişim alanında karmaşık pratik 
sorunları çözebilir, bilişim alanındaki kavramları 
sunabilmekle beraber bilişim, pedagoji, psikoloji ve 
diğer ilgili alanlardaki teorik bilgiyi pratik kullanımla 
birleştirebilmektedirler. Fakülte, öğretim, öğrenim, 
araştırma ve pratik çalışmalara interdisipliner bir 
yaklaşım sunmaktadır. 

Kariyer imkanları
Bilgisayar Eğitimi ve Eğitim Teknolojileri (CEIT) 
programını tamamlayan mezunlar çağdaş yazılım 
platformlarının analiz edilmesi, tasarlanması ve yönetimi 
konularında bilgi sahibi olacaklardır. Mezun olurolmaz 
iş arayan mezunlar, devlet veya özel okul ve kurumlar 
kadar endüstri ve araştırma sektöründe de iş bulabilecek 
bilgi ve yetkinliğe sahip olacaklardır.

4 YIL/8 DÖNEM

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği  
alanında Sosyal Bilimler Lisans Derecesi

240 AKTS

elt.ius.edu.ba 

+387 33 957 205
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