Bölümümüzün temel amacı arkeoloji biliminin
temel kavramlarını ve bilimsel çalışma metotlarını
bilen,
yaşadığımız
coğrafyanın
kültürel
zenginliğinin farkında olan ve bu zenginliğin
arkeoloji biliminin temel konusu olduğunu
kavrayarak bu konuda bilimsel metotlarla ve etik
kurallar çerçevesinde çalışan bilim insanları
yetiştirmektir.

Arkeoloji eğitimi sadece mesleki bir eğitimden
oluşmamaktadır. Öğrencilerimiz aynı zamanda
insanlık ve dünyamız konusunda geniş bir genel
kültür ve tarafsız bir bakış açısı kazanacak; dünyayı
anlamak, anlatmak ve geliştirmek için önemli bir
birikim elde edeceklerdir.
Arkeolojik çalışmalara katılan öğrencilerimiz pek
çok farklı disiplinden ve ulustan kişiyle birlikte
çalışma olanağını elde edeceklerdir. Ayrıca, farklı
bilim dalları ve disiplinlerin amaç ve yöntemleri ile
tanışacaklar, pek çok teknik ve teknoloji ile
çalışmayı öğrenecekler; ekip çalışması, zaman,
kaynak ve personel yönetimi, stres kontrolü,
planlama, iş disiplini konularında da kendilerini
geliştireceklerdir.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Bölümümüzün öğretim elemanlarının yürüttüğü ve
dahil olduğu Metropolis, Pergamon ve Aigai başta
olmak üzere pek çok kazı, yüzey araştırması ve
müze çalışması bulunmaktadır. Öğrencilerimizin de
bu projelere katılma şansları bulunmaktadır.
Öğrenciler lisans eğitimi boyunca zengin ders
programı ile tarih öncesi dönemlerden Roma
döneminin sonuna kadar başta Anadolu olmak
üzere Akdeniz ve çevresindeki kültürler ile ilgili
temel bilgilere ulaşmakta, seçmeli dersler ile
ilgilendikleri dönem ya da konu üzerinde
uzmanlaşabilmektedirler. Temel teorik bilgilerin
yanında pratik uygulamaların ve tamamlayıcı
kavramların da dahil edildiği eğitim sürecinde, en
az maddi kalıntılar kadar bilgilerin de
toplanmasının ve bu bilgi ve verilerin doğru ve
objektif bir şekilde yorumlanmasının öneminin
aktarılması da hedeflenmektedir.

Arkeoloji, insanlığın günümüze kadar ürettiği tüm maddi
varlıkları, başka deyişle eski eserleri veya kültür varlılarını
inceleyerek; insanlığın geçmişini öğrenmeye, öğrendikleri
yoluyla da insanlık hakkındaki soruları cevaplamaya
çalışan bir disiplindir. Bu amaç doğrultusunda, geçmişten
günümüze kalan her tür insan eserini inceleyerek;
insanlığın gelişimini, farklı kültürlerin-uygarlıkların
yaşayışları ile ortaya çıkış ve etkileşimlerini, insanlığın
belirli olaylar karşısında nasıl tepki verdiğini, belirli
çevresel, sosyal veya ekonomik koşulların nasıl sonuçlar
doğurduğunu, günümüzü oluşturan koşulların oluşum
süreçlerini anlamaya çalışır. Arkeoloji insanlığın tüm
geçmişini doğru ve tarafsız bir şekilde öğrenmemizi
sağlayarak, günümüzü doğru bir şekilde anlamamızı ve
günümüzdeki olay ve koşulların gelecekte nasıl sonuçlar
doğurabileceğini öngörmemizi mümkün kılar.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

Arkeologların güçlü bir merak duygusuna, iyi bir gözlem
gücüne, analitik ve sistematik düşünme yeteneğine,
gelişmiş bir genel kültüre, gözlemlerini ve düşüncelerini
söz, yazı, çizim, fotoğraf gibi farklı yöntemlerle aktarma
konusunda yeterliliğe sahip olmaları gereklidir.
Arkeolojik çalışmalar zihinsel ve fiziksel olarak
disiplinli, dayanıklı ve sabırlı olmayı gerektirmektedir.
Arkeolojik arazi çalışmaları için sosyal olarak uyumlu
olmak, stres altında ve zor koşullarda çalışabilmek, ekip
çalışmasına açık olmak gereklidir.

Arkeoloji insanlığın tüm geçmişini, her yönüyle
araştırdığı için iyi bir arkeoloğun tarih, coğrafya,
sosyoloji, psikoloji, dilbilim, sanat tarihi, estetik,
felsefe, mimari, tarım, teknoloji, astronomi, biyoloji,
anatomi, fizik, kimya, mühendislik, politika,
ekonomi gibi pek çok alanda bilgi sahibi olması
gereklidir. Arkeologlar hem arazide hem de büro ve
laboratuvarlarda, çok çeşitli yöntem, alet ve
donanımlarla
çalışmaktadırlar.
Arkeologlar
teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeli,
teknolojik donanımları ve bilgisayar yazılımlarını
iyi kullanmalı; hem sosyal bilimlerin hem de fen
bilimlerinin yöntemlerini tanımalıdır.

Adres:

Bölümümüzde verilen eğitim, akademik kadromuz ve
bilimsel çalışmalarımızla ilgili detaylı bilgiye web
sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.
http://arkeoloji.cbu.edu.tr/

Arkeoloji Lisans Programı mezunları, akademik
kariyerlerine devam ederek üniversitelerde öğretim
elemanı olabilir; Kültür ve Turizm Bakanlığına
bağlı kurumlar ve müzelerde, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi farklı
bakanlıklara bağlı kurumlar ile Vakıflar Genel
Müdürlüğü gibi bazı kamu kuruluşlarında, özel
müzelerde, ulusal ve/veya uluslararası çeşitli
araştırma projelerinde, il ve ilçe belediyeleri
bünyesinde bulunan KUDEP veya Tarihsel Çevre
Müdürlüğü gibi çeşitli birimlerde, ayrıca özellikle
kültürel miras restorasyonu ile ilgilenen mimarlık
ve inşaat şirketlerinde görev alabilirler. Bölüm
mezunlarının edineceği bilgi ve beceriler onların
ayrıca turizm, halkla ilişkiler, yerel yönetimler,
kültür, sanat ve eğitim alanlarında çalışmasına da
olanak sağlamaktadır.



Bölümümüzde verilen arkeoloji lisans eğitimi 4
yıldır.



Bölümümüz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü’nde
(Muradiye, Yunusemre-Manisa), Fen Edebiyat
Fakültesi bünyesinde bulunmaktadır.



Bölümümüzün de bulunduğu kampüste
Rektörlük binası, kütüphane, kantin, kafeterya,
yemekhane, alakart restoran, alışveriş merkezi,
banka şubesi, bankamatikler, öğrenci kulüp
ofisleri, spor tesisleri, yurtlar yer almaktadır.



Kampüsümüze
bulunmaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü
Muradiye Yunusemre-MANİSA 45140
arkeoloji@cbu.edu.tr
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