
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI GENEL 

BİLGİLER 

Genel Bilgi: 

1992 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kurulmasıyla birlikte Üniversitemiz Eğitim 

Fakültesi bünyesinde yer alan Temel Eğitim Ana Bilim Dalına bağlı bilim dalı olan Sınıf Öğretmenliği 

Eğitimi Bilim Dalı 2020-2021 eğitim öğretim yılı Eylül ayında doktora öğrencileri alarak lisansüstü 

eğitime başlamıştır. Bilim Dalımız kadrosu, 1 profesör doktor, 2 doçent doktor, 3 doktor öğretim 

üyesi, 1 araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisidir. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sınıf 

Öğretmenliği alanında doktora diploması verilir 

Amaç ve Hedefler 

Amaç: 

Bilim dalımızın  amacı, yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan sınıf öğretmeni bilim 

insanlarının daha etkin bir çerçevede eğitim öğretim yapabilmesini sağlamak ve akademik güncel 

bilgilerle donatabilmektir 

Hedef: 

Bilim dalımızın başlıca hedefleri ulusal ve uluslararası Sınıf Öğretmenliği ana bilim dalları arasında 

akademik derecelendirmede lider konuma gelerek, kuram ve uygulamaları geliştirmek amaçlı 

akademik araştırma ve yayınlarda bulunmaktır. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst 

seviyedeki eğitimleri takip edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine 

sahip, disiplinler arası işbirliği sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler 

üretebilen Sınıf Öğretmenleri yetiştirmektir. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: 

Lisans ve yüksek lisans diploması, ALES, Yabancı Dil Sınavı, Transkript ile Mülakat Sınavı 

sonucunda değerllendirme yapılacaktır. Yurtdışında Lisans veya Yüksek Lisans Derecesi almış 

adayların, Yükseköğretim Kurulu’ndan denklik belgesi almaları gerekmektedir. ALES puanı 3 yıl 

geçerlidir. Adayların şahsen başvurması gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular 

değerlendirilmeyecektir.  

Önceki Öğrenmenin (formal, informal, nonformal) Tanınması Hakkında Kurallar:  

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi alanında lisans ve yüksek lisans diploması alınmış olmalıdır. Niğde Ömer 

Halisdemir Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda 

alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde kayıtlı 

programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının 

uyumu ve muafiyet konularına Fakülte Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak 

kararlaştırılır.  

 

 

 



Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:  

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü 

eğitim sırasında verilmiş olması; uzmanlık alan/özel konular dersi hariç bir yarıyılda en az 30 AKTS 

kredilik ders alınması gerekir. 

 

Program Profili:  

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Bilim Dalı, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri 

için yüksek nitelikte bir program sunmak ve aynı zamanda uygulamalı ve kuramsal araştırmalara 

katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Doktora programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama 

yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanındaki yeni 

tekniklerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Program Meslek Bilgisi, Alan Bilgisi ve Genel 

Kültür alanlarını içermektedir. Bu sebeple öğrencilere ilkokula giden öğrencileri eğitebilecek nitelikte 

bilgilerle donanımlı öğretmenler kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca programa kayıt olan doktora 

öğrencilerinin akademik çalışma becerilerini geliştirmek, bilimsel yayın yapmalarını sağlamak, proje 

hazırlama ve yönetme becerilerini kazandırmak olarak amaçlanmıştır. 

 

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:  

Ara sınavın başarıya oranı % 40, genel sınavın başarıya oranı %60'dır. 

 

Mezuniyet Koşulları: 

Ders ve AKTS yükünü başarıyla tamamlama, belli bir not ortalamasına sahip olma, yayın yapma ve 

konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunma yapılmalıdır. 

 

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme):  

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ Doktora programı, tam 

zamanlı olarak  yüz yüze veya uzaktan eğitim vermektedir. 

 

Adres ve İletişim Bilgileri: 

 

Doç. Dr.  Barış ÇAYCI 

(Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı, Sınıf 

Öğretmenliği  Eğitimi Bilim Dalı Başkanı) 

Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 1. Kat Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Merkez Yerleşke, Bor 

Yolu Üzeri, 51240, Niğde. 

 

Bilim Dalı Olanakları: 

Bilim dalımıza ait ofis katında toplantı odası bulunmaktadır. Yine aynı katta dersliklerimiz yer 

almaktadır.  Bu ortamlarda projeksiyon cihazı ve internet bağlantısı vardır.  



Öğretim Dili: 

Doktora programının öğretim dili Türkçedir. Yabancı dilde eğitim olmayacaktır.  

 

Eğitim Öğretim Yöntemleri: 

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’ndeki programlarda en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri 

aşağıda verilmiştir. Programlar, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin çoğunu 

kullanmaktadır.  

 
 

 

Kullanılan Eğitim-ÖğretimYöntemlerinden Örnekler: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ders & Sınıf İçi Etkinlikler 

Grup Çalışması 

Okuma 

Ödev 

Proje Hazırlama 

Seminer 

Uygulama 

Sosyal Faaliyet 

Okul Deneyimi ve Öğretmenlik 

Uygulaması 
 

 

 


