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Bölüm Hakkında

Akademik Olanaklar

İngilizce Mütercim Tercümanlık; İngiliz dilinin çeviri teorisi,
tanımı ve uygulaması ile ilgilenen, dil bilim, karşılaştırmalı edebiyat
ve felsefe gibi diğer alanlar ile bütünleşik olan disiplinler arası
bir programdır. Ülkeler arasındaki bilimsel, kültürel, ekonomik
ve siyasi ilişkilerin yürütülmesinde İngilizce dil yeterliliğine
sahip olmak önemli bir ihtiyaçtır. Bu doğrultuda donanımlı
çevirmenlere yönelik gereksinim de gün geçtikçe artmaktadır.

Eğitim ve öğretim programının ilk iki yılında öğrencilerin
temel dil becerilerinin geliştirilebilmesi için yoğun olarak
yazılı ve sözlü dil bilgisi dersleri ile çeviri becerilerine yönelik
söylem, biçem çözümlemeleri ve kültürel etkinlik dersleri
verilmektedir.

İSTÜN İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nün amacı; kuram
ve uygulamada çeviri bilimine hâkim, dilsel edince sahip,
farklı bilim alanlarının terminoloji ve genel alan bilgisine hâkim,
çevirmenlik mesleğinin etik ilkelerinin bilincinde, çeviri
teknolojilerini başarı ile kullanabilen, nitelikli yazılı ve sözlü çeviri
yapabilen mütercim ve tercümanlar yetiştirmektir.

Bölümün son iki eğitim ve öğretim yılında ise uzmanlık
çeviri, çeviri teknolojileri, proje ve staj derslerine ağırlık
verilir. Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında sunulan
seçmeli dersler ile öğrencilerin farklı alan ve terminoloji
bilgilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede, öğrencilerin
birçok farklı bilim alanında yazılı ve sözlü çeviri yapabilme
becerilerini geliştirmeleri mümkün olacaktır.
Eğitim dili İngilizce olan bölümde öğrenciler İngilizce düzey
belirleme sınavına girmek zorundadır. Sınavda başarılı
olan öğrenciler; İngilizce hazırlık sınıfından muaf
tutulurlar ve bölüme birinci sınıftan kaydolma hakkını elde
ederler. Söz konusu sınavda başarılı olamayan öğrenciler
ise, zorunlu İngilizce hazırlık programına kayıt yaptırırlar.
Bölüm öğrencileri gerekli koşulları sağlamaları durumunda
çift ana dal veya yan dal yapma imkânlarına sahiptirler.

Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları “İngilizce Mütercim Tercüman” unvanı
ile; çeviri büroları, medya, sağlık, basın- yayın, havacılık,
turizm, dış ticaret, uluslararası taşımacılık gibi sektörlerde
hizmet veren birçok kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda
tam zamanlı veya serbest olarak çalışabilmektedirler.
Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Millî İstihbarat Teşkilâtı,
elçilik ve konsolosluklar gibi farklı kamu kurumlarında da
görev alabilirler. Bölüm mezunları; UNESCO, UNICEF, WFP,
UNDP, UN Women, ILO ve WHO gibi Birleşmiş Milletlere bağlı
kuruluşlar ve Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi,
Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Avrupa
Komisyonu gibi Avrupa Birliği’ne bağlı kurumlarda da
uluslararası düzeyde çalışma imkânı bulmaktadırlar.
Bölüm mezunlarının Pedagojik Formasyon Sertifikası almaları
halinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda İngilizce
öğretmeni olarak çalışabilmeleri de mümkündür. Ayrıca
lisansüstü eğitimlerini tamamlayan mezunlar üniversitelerde
akademisyen olarak da görev yapabilmektedirler.
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