MANİSA
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ

Bölümümüz 1992 yılında kuruldu ve
ilk lisans öğrencilerini 1997 yılında aldı.
Yüksek lisans ve Doktora öğrencimiz
bulunmakta.

Matematik hem fen bilimleri, hem de
beşeri (insani) bilimler arasında sayılır.

Bölümümüzün amacı matematiksel
bilgiyi aktarmak ve hayata uyarlamaktır.

Avrupa’ya denk ders içeriğine ve yurt
dışında eğitim imkânına sahibiz.

Matematik bugün hâlâ gelişmektedir,
üstelik hiç görülmemiş bir hızla…

Matematik alanında akademik çalışma
yapacak bilim insanları yetiştirmekteyiz.

Yabancı öğrencilerimizin artışıyla da
daha uluslararası bir kimlik kazandık.

Düşünce ve teknik üretmek isteyenlere
fırsatlarla dolu çalışma alanları sunar.

Bu nedenle, özellikle bilimsel
düşünceye vurgu yapmaktayız.

5 alt bilim dalımız var: Analiz, Geometri,
Cebir, Topoloji, Uygulamalı Matematik

Fen bilimlerinin, hemen her aşamada
matematikten destek aldığı iyi bilinir.

Dikkatimizi bireyler olarak
öğrencilerimizüzerine odaklıyoruz.

Bölümümüz, mantıksal düşünmenin
ilkelerini kavrayan biri için zor değildir.

Sosyal bilimler de, matematiğe son
yıllarda artan şekilde başvurmaktadır.

Mantıklı düşünme yetisini, merakı ve
teknolojik beceriyi artırma amacındayız.
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Sınavlar ve Değerlendirme
Bölüm İmkânları

Yerleşim Alanımız
Bölümümüz,
Fen-Edebiyat Fakültesi binasında yer almaktadır.
Kampüs alanımız son yıllarda önemli bir atılım
hamlesiyle yeniden yapılanmaya gitmiş, adeta
minyatür bir şehir konumuna gelmiştir. Bölümümüz
yakın çevresinde yurtlar, alışveriş merkezi, yüzme
havuzu, spor tesisleri, yemekhane, kantinler ve
hemen her türde hazır yiyecek sunan birçok özel
mekân, sağlık hizmetleri, kuaför, banka ve kargo
şubesi, WI-FI ile sınırsız internet ve benzeri çeşitli
imkanlara sahiptir.

Öğrencilerimiz için bilgisayar odaları, kütüphane ve bilgi
erişim merkezi yanında, konferans, sempozyum ve
seminerlerin yapıldığı modern salonlar ve her tür eğitim
yöntemleri için gerekli ekipmanların mevcut olduğu
tamamı klimalı amfi ve sınıflarımız bulunmaktadır.

Her dönem bir ara sınav ve bir de final olmak üzere iki
sınav yapılmakta ve bu sınavların final ağırlıklı
ortalamasına göre öğrenci başarılı sayılmaktadır.
Rahatsızlık nedeniyle ara sınava giremeyenler için
mazeret, final sınavlarında başarılı olamayanlar için
bütünleme, mezuniyet durumuna yakın olanlar için de
yılda iki kez ek ders sınavları yapılmaktadır. Ayrıca her
yıl yaz okulu açılmakta ve katılmak isteyen öğrenciler
buradan da ders alabilmektedirler. Üstten ders alma
imkânı sayesinde başarılı öğrencilerimiz 4 yıldan kısa
sürede dahi mezun olabilmektedir.

Mezunlarımızın İstihdam Profilleri

Telefon: (0236) 201 32 01

Üniversite ve Bölüm Sayfalarımız
mcbu.edu.tr
matematik.cbu.edu.tr
facebook.com/bayaredutr/
facebook.com/groups/409051882447594/

İLETİŞİM
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü
Fen Edebiyat Fakültesi
Yunusemre- MANİSA 45140

Bölümümüzün en temel ve öncelikli amacı bilim insanı
yetiştirmektir. Bu bağlamda lisansüstü eğitime özellikle
önem
vermekteyiz.
Ülkemizde
sayısı
artan
üniversitelerle birlikte akademisyen olma imkânı da
nispeten
artmış
durumdadır.
Bunun
yanında
bölümümüze her yıl belirli sayıda pedagojik formasyon
kontenjanı da verilmekte ve böylece mezunlarımız
devlet okulları ve çok sayıdaki özel kurumlarda eğitimci
olma imkânına kavuşmaktadır. Matematikçilere kamu
ve özel sektörde ihtiyaç duyulan alanlar da çeşitlilik
göstermektedir. İyi bir matematik eğitimi alarak kendini
bu konuda geliştiren birinin aynı zamanda iyi bir meslek
sahibi de olacağı herkesin malumudur. Bölümümüz
daima böyle bir eğitimi verebilme amacındadır.

