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REKTÖR
MESAJI
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde (ARUCAD) tüm
öğrencilerimize yeteneğini geliştirme, başarılı olma ve bir mezun
olarak toplumda gerçek bir fark yaratma fırsatı sunuyoruz.
Sanat-tasarım-iletişim odaklı bir üniversite ortamına en uygun olan
model, öğrencilerin bir yandan teorik bilgilerle donanırken diğer
yandan da uygulama olanaklarını gerektiği gibi kullanabilmeleridir.
Bu bilinçle, ARUCAD uluslararası alanda üne sahip yetkin akademik
kadrosunun yanında yüksek kapasiteli üretim olanakları bulunan
atölyeler, stüdyolar ve laboratuvarlara sahiptir. Üreterek öğrenmek
ve öğrenerek üretmek Üniversitemizin eğitim felsefesini açıklayan
bir uygulama biçimidir. ARUCAD’da öğrencilere yeteneklerini
keşfetmeleri için gereken yaratıcı ortamı sağlıyoruz. Öğrencilerimizin
var olan potansiyellerini ortaya çıkarmak, onu keşfetmelerini
sağlamak için cesaretlendiren bir eğitim modelimiz var.
ARUCAD’da dünyanın önde gelen sanat topluluklarına üye olabilir,
kulüplere katılabilir, eserlerinizi sergilemek için farklı ülkelere
seyahat edebilirsiniz. Uluslararası düzeyde üne sahip yerli ve yabancı
sanatçı ve akademisyenlerin size sunacağı yurtdışı ağının bir parçası
haline geleceksiniz.
Geleceğinize büyük bir yatırım yaptığınızı biliyoruz.
Hedefiniz ne olursa olsun onu gerçekleştirmeniz için
her zaman yanınızda olacağız.
ARUCAD, yaratıcılığınızı keşfedeceğiniz, sizi
hayallerinize ulaştıracak üniversitedir.

Prof. Dr. Asım Vehbi
Rektör
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SAYILARLA

ARUCAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Kuzey Kıbrıs’ın ve Bölgenin tek sanat,
tasarım ve iletişim odaklı vakıf üniversitesi
7 yıl kesintisiz burs
%100 burs olanağı
%100 burslu okuyan öğrenci oranı %81
3 fakülte ve 1 enstitü
14 lisans, 3 yüksek lisans,
2 doktora programı
13 atölye, 8 stüdyo, 3 laboratuvar
35 farklı ülkeden öğrenci ve akademisyen
3 öğrenciye 1 akademisyen ortalaması ile
birebir eğitim olanağı
Her akademik yılda 100’ün üzerinde
etkinlik ve sergi
26, 514 m2 kampüs alanı
Kütüphanemizdeki basılı yayın ve eserlere
ek olarak, milyonlarca elektronik kaynağa
ulaşma imkânı
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NEDEN
ALAN ODAKLI BUTİK ÜNİVERSİTE

ARUCAD?

Kâr amacı gütmeyen, alan odaklı butik bir üniversite olan
ARUCAD’da dünyayı sanat, tasarım ve iletişim yoluyla
anlama ve yorumlama becerilerini kazanacağınız atölye,
stüdyo ve laboratuvarlarda yaratıcılığınızı keşfedeceksiniz.
ULUSLARARASI EĞİTİM
ARUCAD olarak amacımız dünya ile bütünleşik düşünebilen,
evrensel kültür değerlerini ilke edinen, küresel vatandaşlık
bilincine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Bu nedenle, eğitim
kadromuz uluslararası düzeyde itibar kazanmış yerli ve
yabancı sanatçı ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Her
yıl kalite standartlarını geliştirerek uluslararası akreditasyon
kuruluşlarınca tanınmayı hedefleyen ARUCAD, Manchester
School of Art gibi dünyanın önde gelen prestijli sanat
üniversiteleriyle çift diploma programları yürütmektedir.
AYRICALIKLI KARİYER
ARUCAD, sanatsal üretim alanında ayrıcalıklı kariyer sahibi
olabileceğiniz beceri ve düşünce yollarını kazanmanızı ilke
edinmiştir. Takım halinde çalışmak, eleştirel düşünmek, farklı
bakış açılarını keşfetmek, yaratıcı eserler ortaya çıkarmak ve
bağımsız düşünme kabiliyetinizi geliştirmenizde gerekli olan
becerileri kazanmanız için yol açıcı olacağız. Ayrıca bölüm
birincilerine işe yerleştirme garantisi sunarak kariyerlerinde
bir adım önde başlama olanağı sağlıyoruz.

10 |
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“

SANA
AİT BİR
ÜNİVERSİTE

DİSİPLİNLERARASI PROGRAMLAR
Kampüsümüz, sanat, tasarım ve iletişim alanında çok çeşitli disiplinlere ev sahipliği yapmaktadır. ARUCAD’da farklı
alanlarda eğitim gören öğrenciler ve uluslararası alanda
üne sahip sanatçı-akademisyenlerle tanışarak ilham alabileceğiniz bir çevreye sahip olacaksınız. Örneğin, Endüstriyel
Tasarım Bölümü’nde eğitim görüyorsanız, ürün fotoğrafçılığı
ile ilgili deneme yapmak için fotoğraf stüdyosunu nasıl kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu imkân ile diğer alanlarda
becerilerinizi geliştirerek çeşitli disiplinler hakkında bilgi
edinme olanağına sahip olacaksınız.
ÜRETİRKEN ÖĞRENMEK ÖĞRENİRKEN ÜRETMEK
İleri teknolojilerle kurulan atölye, stüdyo ve laboratuvarlarımızda öğrenciler üretirken öğrenme, öğrenirken üretme
deneyimine sahiptir. ARUCAD’da eğitim alırken, yeniliği
teşvik eden, sanatın, tasarımın ve iletişimin değerini bilen
akademisyen kadrosunun öncülüğünde son teknoloji
ile kurulmuş atölye, stüdyo ve laboratuvar ortamlarında
yaratıcılığınızı geliştireceksiniz.
Sanatçı, tasarımcı, yazar, sinemacı, tarihçi ve küratörler
olan akademik personel tarafından yönlendirileceksiniz.
Farklı teknikleri keşfetmekten ilham alacak ve bir sanatçı,
tasarımcı, iletişimci olarak söylemek istediklerinizin özüne
odaklanacaksınız.
FARK YARATMAK
ARUCAD’da hayatınızı değiştirecek çevre ile tanışacaksınız.
Hayat boyu süren arkadaşlıklarınızın temelini burada atacak
ve uluslararası alanda tanınan sanatçı ve akademisyenlerin
sizlere sunacağı yurt dışı ağının bir parçası haline geleceksiniz. Aramıza katıldığınız andan itibaren, ARUCAD farkını
hissedeceksiniz.

12 |
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TANIŞMA
ETKİNLİKLERİ
ARUCAD’da Bir Gün!
Tanışma etkinlikleri ile hayallerine yaklaş.
Kampüsümüzde sürekli gerçekleştirdiğimiz
birbirinden farklı atölye çalışmaları ile
yeteneğinizi keşfetmeye bir adım daha
yaklaşacaksınız. Üstelik bu keşif sırasında
öğrenci ve akademisyenlerimize bölümler,
olanaklar, mülakat süreci ve merak ettiğiniz her
konuda sorular sorabilir, üniversite yaşamına
keyifli bir merhaba diyebilirsiniz.
Detaylı bilgi için kibrisaday.arucad.edu.tr

14 |
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ARUCAD
Sanat Fakültesi
ARUCAD Sanat Fakültesi olarak sizlere bakış açılarının,
değerlerin, fikir ve deneyimlerin sadece paylaşılmakla
kalmadığı aynı zamanda öğrenciler ve fakülte mensupları
arasında devamlılık arz eden etkileşimler ile analiz edildiği
ve yeniden sorgulandığı katılımcı ve heyecan dolu bir
akademik çevre vadediyoruz. Bu çevrenin bir parçası
olmanın tek koşulu ise öğrenme tutkusuyla yaratıcı
düşünme ve üretme becerilerinizi geliştirmektir.

“

DÜNYAYA
BENZERSİZ BİR
BAKIŞ AÇISIYLA
BAKMAMIZI
SAĞLADIĞI
İÇİN SANATA
İNANIYORUZ.

“
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Sanat Fakültesi’nin vizyonu disiplinlerarasılık kavramını
önceleyen özgür sanat eğitimine dayanmaktadır.
Vizyonumuzun bir parçası olarak bölümlerimizdeki öğretim
programları çok-disiplinli bir bakış açısı ile hazırlanmıştır.
Fakültemiz, yenilikçi öğretim programları ile günümüz
sanat ortamının yeni savlarının ele alınması ve kavranması
için teori, araştırma ve uygulamanın bileşkesinden oluşan
bir köprü oluşturmayı hedeflemektedir. Disiplinlerarası
çeşitlilik, sivil katılım ve kültürel alışverişe verdiğimiz
önemin tüm öğrencilerimize günümüz sanat ortamına
adapte olabilmeleri için gerekli becerileri kazanma şansı
vereceğine de yürekten inanmaktayız.

Akademik
Programlar
•
•
•
•
•

Plastik Sanatlar
Seramik
Fotoğraf
Film Tasarımı ve Yönetimi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Prof. Dr. Nur Onat
Sanat Fakültesi Dekanı
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PLASTİK
SANATLAR
Plastik Sanatlar, sanata aracılık eden her türlü malzemenin
kullanıldığı disiplinlerarası uygulamaların yanı sıra, teorik
bağlamlarla güncel sanatı içerisinde barındıran bir alanı
temsil etmektedir.
Öncelikle sanatın temel kavramlarıyla, uygulamalı ve teorik
eğitim öğrencilere aktarılmakta ve ilerleyen yıllarda da
temel eğitimin üzerine ileri düzeyde atölye ve kuramsal
çalışmalar eklenmektedir. Uygulamalı dersler arasında;
resim, heykel, seramik, cam, baskı resim, bilgisayar destekli
tasarım, temel atölye dersleri ve kâğıt atölyesi gibi dersler
yer almaktadır. Teorik dersler ise, sanat tarihinden sanat
eserinin analizine kadar uzanan, aynı zamanda mitoloji,
sanat antropolojisi ve felsefesi gibi alanları da içerisinde
barındıran geniş bir alanı kapsamaktadır.

Kariyer
Oldukça donanımlı atölye ortamları ve alanında yetkin
akademisyenlerle sürdürülen dört yıllık program sonrasında mezunlar, sanat dünyasına kendine güvenen tam
donanımlı bireyler olarak adım atmaktadır.

18 |

Yrd. Doç. Dr. Eser Keçeci
Bölüm Başkanı
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SERAMİK
Seramik Bölümü, seramik ve cam malzemenin çok
yönlülüğünü ve sınırlarını kavrayarak, modern seramik teknolojisini kullanmanın yanı sıra araştırma ve
yaratıcılığın önemini de vurgulayan bir eğitim anlayışından temellenir. Bölümümüzün misyonu öğrencileri
seramik olgusunun doğası, teknolojisi ve olası her türlü
biçimlendirme yöntemleri ile tanıştırarak, geleneksel
üretim teknikleri ile çağdaş sanat üretimini birleştiren
çok yönlü bir eğitim verebilmektir.
Bölümün müfredatında yer alan çok sayıda uygulama
tabanlı stüdyo ve atölye çalışmasıyla yaratıcı düşünebilmeye olanak sağlanırken, malzeme kimyası ve geleneksel teknikleri uygulama konusunda da öğrencilere
gerekli beceriler kazandırılmaktadır.
ARUCAD Seramik Bölümü ayrıca, öğrencilerine önermiş
olduğu seçmeli dersler ile sanatın bütünselliğini kucaklayan, öğrencilerini diğer sanat disiplinleri ile yakın
temasta tutan, sanat tarihi ve kuramı bağlamında da
gerekli donanımı aktarmayı hedefleyen bir bölümdür.

Kariyer
Seramik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi, seramik ve cam
atölyelerinde, fabrikalarında veya farklı sektörlerdeki
tasarım atölyelerinde tasarımcı olarak çalışabilir, ya da
yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer yaparak,
kendi alanlarında yeni sanatçı ve tasarımcıların yetişmesine katkı sağlayabilirler.

20 |

Doç. Dr. Leman Kalay
Bölüm Başkanı
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FOTOĞRAF
Fotoğraf Bölümü, lisans eğitimi kapsamında teori ve
uygulamanın en iyi şekilde harmanlandığı bütüncül bir
akademik çerçeve sunar. Yaratıcı ve eleştirel bir araştırma
atmosferinde geçirilen dört yıllık eğitim süreci, öğrencilere
görüntünün oluşturulmasında büyük etkisi olan görsel, estetik, teknolojik ve kültürel kodlar ile ilgili zengin bir farkındalık katacak, aynı zamanda yakın gelecekte bir parçası
olacakları profesyonel arenada durmaksızın oluşan radikal
değişikliklere gelişmiş bir uyum kabiliyeti kazandıracaktır.
ARUCAD Fotoğraf Bölümü’nde yoğun gözleme dayalı bir
eğitim programı ve rehberlik edilen tartışma platformları ile öğrenciler, görsel okur-yazarlıklarını geliştirerek
görüntüyü okumayı öğrenecek, edindikleri bu bilgileri
çalışmalarına yansıtabilir hale geleceklerdir.

Kariyer
Bölümden mezun olan öğrenciler geniş bir kariyer
seçeneği yelpazesine sahip olacaklardır. Mezunlar, profesyonel fotoğraf stüdyo ve laboratuvar takımlarına katılabilir;
moda, haber ya da ürün fotoğrafçılığı alanlarına yönelebilir,
galeri, müze, televizyon, gazete, dergi, reklam ajansı ya da
film endüstrisinde kariyer yapabilirler. Bunların yanı sıra
bilgi ve donanımlarını akademik ortamda değerlendirerek
eğitim alanında da yer alabilirler.

22 |

Prof. Dr. Nur Onat
Bölüm Başkanı
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FİLM TASARIMI
VE YÖNETİMİ
Kitle iletişim araçlarının teknolojik gelişimi ile beraber
film endüstrisinde çok boyutlu düşünebilen ve
değişken yaratım sürecini yenilikçi bir bakış açısıyla
değerlendirebilen yeteneklere olan ihtiyaç artmaktadır.
ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü tam
da bu noktada öğrencilerinin yaratıcı, eleştirel ve
analitik düşünme becerilerini geliştirerek geleceğin
profesyonellerine sanat odaklı bir öğretim ve üretim
ortamı sunmaktadır. Film tasarımcıları, gerçek veya hayali
dünyalar tasarlayabilmek için benzersiz bir yaratıcılığa ve
teknik uzmanlığa sahip olmalıdır. Ayrıca senaryo yazımı,
sinematografi, sanat tasarımı, ışık ve renk, ses tasarımı,
post prodüksiyon süreci, TV prodüksiyonu ve grafikler
konusunda pratik beceriler kazanmalıdır.
ARUCAD Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’nde eğitim
alan öğrenciler, görsel-işitsel üretimin çok yönlü yapısında
gerekli becerileri sağlamak için eğitim alarak, ARUCAD
Stüdyoları’nda neredeyse tamamı uygulamalı dersler ile
pratik becerilerini kullanmayı öğrenmektedirler.

Kariyer
Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü mezunları televizyon
ve film yapım şirketlerinde yönetmenlik, senaryo
yazarlığı, yapımcılık, görüntü yönetmenliği ve kurguculuk
alanlarında uzmanlaşan kişiler olacaktır. Senarist, yapımcı,
yönetmen, kurgucu veya görüntü yönetmeni gibi unvanlar
alacaklardır.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Dalkılıç
Bölüm Başkanı
24 |

| 25

ARKEOLOJİ VE
SANAT TARİHİ
BÖLÜMÜ
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, arkeoloji, sanat tarihi,
görsel kültür, kültürel miras yönetimi ve müzecilik
konularında yenilikçi teorik ve metodolojik uygulamalı
yaklaşımları kullanarak çok disiplinli bir eğitim sunmayı
hedeflemektedir. Bölümümüz kapsamlı ve disiplinlerarası
bir yaklaşımla eğitim verirken başta sanat ve mimarlık
tarihi olmak üzere, kültürel ve fiziksel antropoloji, tarih,
filoloji, jeoloji, kimya ve diğer doğa bilimleri gibi çeşitli
disiplinlerden de faydalanır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde arkeoloji ve sanat tarihi
okumak, tarih öncesi, klasik, ortaçağ, erken modern ve
Osmanlı toplumlarının geçmiş kültürlerini öğrenmek için
olağanüstü bir fırsattır. Disiplinin dinamiklerine uygun
ders programı, zengin kütüphanesi ve eski eser ile ören
yerlerinin orijinal ortamı içinde pratiğe dönük arkeoloji
ve sanat tarihi eğitimi almak bölümümüzü tercih eden
öğrenciler için büyük bir ayrıcalık olacaktır.

Kariyer
Bölüm mezunları, müzeler, turizm şirketleri, reklam ve
iletişim ajansları, kültür ve sanat vakıfları, kültür ve sanat
birimleri olan şirketler ve yayıncılık faaliyetleri yürüten
kurumlarda çalışabilecekleri gibi sanat eleştirmenliği ve
sanat tarihi ile ilgili çeşitli alanlarda araştırma yapabilirler.
Lisansüstü eğitimine devam eden mezunlar, kariyerlerini
akademisyen olarak sürdürebilir.

26 |

Prof. Dr. Latife Summerer
Bölüm Başkanı
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ARUCAD
Tasarım Fakültesi

“

TASARIMIN
YAŞAMI
KOLAYLAŞTIRMASINA AMA
AYNI ZAMANDA
ONU ÖNEMLİ
KILMASINA
İNANIYORUZ.

“
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ARUCAD Tasarım Fakültesi’nde amacımız,
öğrencilerimizi kendileri için düşünmeyi
öğrenerek içlerindeki tasarımcıyı ortaya
çıkarabilmelerini sağlayacak olan bireysel
öğrenmeye özendirmektir. Dersler dizimizin
içeriği, kendi kendine öğrenme sürecinde
var olan boşlukların, öğrencilerimizin fikir/
tasarımlarının başlangıç noktasından
sonuçlandırma noktasına kadar kendileri
tarafından gerçekleştirilmesini sağlamaktır.
Üniversitemizin ana hedeflerinden biri
yaratıcılığın eleştirel düşünce ile buluştuğu,
öğrencilerin en son teknoloji ile donatılmış
atölyelere erişimlerinin olduğu ve farklı
programlara ait derslere girecekleri anlamına
gelen disiplinlerarası öğretim fırsatı veren bir
eğitim sunmaktır. Bu nedenle öğrencilerimizi,
dünyaya tasarım odaklı bakan ve yaşam
deneyimlerimizi değiştirip dönüştürebilen
bireyler olarak eğitmekteyiz.

Akademik
Programlar
•
•
•
•

Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Endüstriyel Tasarım
Gemi ve Yat Tasarımı

Prof. Dr. Haşim Altan
Tasarım Fakültesi Dekanı
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MİMARLIK
ARUCAD Mimarlık Bölümü diğer Tasarım, Sanat ve
İletişim Fakülteleri programları ile bütüncül bir yaklaşım
içerisinde tasarlanmıştır. Eğitim altyapımız ve ortamımız,
Üniversitemizin disiplinlerarası öğrenim anlayışı ile Kıbrıs
Adasının ve Akdeniz’in değerlerini bütünleştirmektedir.
Mimarlık eğitimimiz kültürel, sosyal, çevresel, teknolojik,
teorik ve ekonomik tasarım içeriklerinin ilişkilendirildiği
tasarım stüdyosu odağında temellenmiştir.
Çeşitli uluslararası akademik deneyimlere sahip öğretim
kadromuz, özgün program içeriğimiz ve stüdyo olanaklarımız
sayesinde yeni bakış açılarının deneyimlenmesi ve yaratıcı
fikirlerin yeşermesi sağlanmaktadır. Etkileşimli grup
çalışmaları ve bireysel çalışmaların birlikte harmanlanması
mimarlık mesleğinin doğasını aşılamaktadır.

Kari ̇yer
ARUCAD Mimarlık Bölümü mezunları ortak geleceğimizi
etkin olarak şekillendirip; tasarım, araştırma ve üretime
odaklanarak yeni mesleki yolların ortaya çıkmasına katkıda
bulunacaklardır.
Bölüm mezunları, meslek hayatları boyunca mimari tasarım
alanı ile insan bilimleri, sosyal bilimler ve doğa bilimleri
etkileşiminde çalışmalarını deneyimleyeceklerdir.
Sorumluluk, liderlik ve takım çalışmasını yürütme yetisine
sahip dinamik bölüm mezunları, serbest mimar olarak
çalışarak; farklı disiplinleri bir arada barındıran özel
veya devlet kurumlarında ve mimari bürolarda mimar
görevi üstlenerek yaşam kalitesinin gelişmesine katkıda
bulunacaklardır.
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Yrd. Doç. Dr. Cem Yardımcı
Bölüm Başkanı
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İÇ MİMARLIK VE
ÇEVRE TASARIMI
Küreselleşme ve teknolojinin gelişmesiyle beraber mekânsal
düzenlemelerin kullanılabilir, kaliteli ve estetik olması yönünde
tüketicilerin beklentileri artmıştır. Kullanıcı odaklı üretimi
estetik ile birleştirebilen iç mimarlara ve çevre tasarımcılarına
olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
İç mimarlar ve çevre tasarımcıları bir alanı veya mekânı,
yaratıcılığa dayalı bir yaklaşımla ele alarak insan, mekân ve
çevre unsurları ile çağdaş tasarım çözümleri üretir.
ARUCAD İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde eğitim alan
öğrenciler, kullanıcıya uygun üretim sunabilme, yaratıcı alan
ve biçim oluşturabilmenin yanında çevresel tasarım ve analitik
becerilerini geliştirme yeteneğini kazanırlar. Öğrencilerimiz,
özellikle canlı bir stüdyo ve atölye kültürü ile elde edilen
yetenekleri ve farklı teknikleri kullanmayı öğrenmektedirler.

Kari ̇yer
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olanlar,
yaratıcı çözümlerle gerçek hayatta karşılarına çıkabilecek
güçlükleri yönetme becerilerine sahip olacaklardır.
Mezunlarımız mimar, müteahhit ve diğer tasarım
profesyonelleri gibi farklı uzmanlar ile birlikte çalışabilir
veya kendi ofislerini açarak bağımsız birer tasarımcı olmayı
seçebilirler. Ayrıca yeni medya çağında fotoğraf stüdyoları,
televizyon şirketlerinde çalışma fırsatı bulabilirler.
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Doç. Dr. Balkız Yapıcıoğlu
Bölüm Başkanı
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ENDÜSTRİYEL
TASARIM
Endüstriyel Tasarım Bölümü, geleceğin uzmanlıklarının,
insan merkezli ve çevreye duyarlı bir bakış açısında
yatmakta olduğunu bilmektedir. Bölümün misyonu; verilen
akademik tasarım eğitimi ve oluşan tasarım potansiyeli
çerçevesinde kültürel, işlevsel, ekolojik ve sürdürülebilir
tasarım çözümlerinin sağlanması için gereken bilgi, beceri
ve yaratıcılıkla donanmış, ülkenin ve bölgenin bu alanlardaki
standartlarını yükseltecek öğrenciler yetiştirmektir.
ARUCAD Endüstriyel Tasarımı Bölümü’nde öğrenciler
aldıkları tasarım eğitimi sırasında oluşan yenilikçi, sanatçı, araştırmacı ve girişimci kimlikleriyle, toplumsal fayda
sağlayan ve yaşamı sürdürülebilir kılan fikirler üretmeye,
geliştirmeye ve değerlendirmeye yönelmektedir. Endüstriyel
Tasarım mesleğinin doğasında bulunan ürün, pratik çözüm
süreçleri ve kitlesel üretim kavramlarını aldıkları üç boyutlu
tasarım eğitimi içerisinde anlamaya çalışırlar.

Kari ̇yer
Kazanılan bilgi ve beceriler mezunlarımıza gerek ulusal,
gerek uluslararası işletmelerde kariyer olanağı sağlayacaktır.
Mezunlarımız, ürün tasarımcılığı (mutfak ve ev aletleri, beyaz
eşya, mobilya, aydınlatma, ambalaj, oyuncak, cam eşya vb.),
otomotiv ve yat tasarımcılığı, iç mimarlık, dijital medya,
ürün ve tasarım yöneticiliği, eğitim, Ar-Ge merkezlerinde
araştırmacılık gibi alanlarda çalışabilme becerilerine sahip
olabileceklerdir.
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Prof. Dr. Marko Kiessel
Bölüm Başkanı
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GEMİ VE YAT
TASARIMI
Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü, tasarım öğrencilerinin analitik
problem çözme becerilerini geliştirmeye ve bireysel olarak
yüzebilen bir tasarım veya analiz projesini ele almak için uygun
bilgiyi kazanmaya odaklanmaktadır. Yat endüstrisi içerisinde
‘uygulamalı’ aktif öğrenmeye dayanan bu bölümde öğrenciler,
su yüzeyinde gezen tasarımların altında yatan temel tasarım
ve mühendisliği inceleyip gemi mimarisinin temel tasarım
ilkelerini, uygun malzemeleri, teknolojiyi ve inşa yöntemlerini
öğreneceklerdir. Program boyunca güçlü bir pratik vurgu
mevcut olup, öğrencilerin; uygulamalı örnekler, tasarım
uygulamaları, malzemeler ile üretim yöntemleri ve yaşanan
süreçlerde atölye / tersane deneyimi hakkında değerli bilgiler
edinmelerini sağlar.
Üniversitemiz ile Arkın Pruva Yat arasındaki işbirliği
doğrultusunda öğrencilerimize, uygulamalı eğitim, staj ve
iş imkânı, ortak proje geliştirme ve uygulama, danışmanlık
ve mentorluk olanağı sunulmaktadır. Böylelikle öğrenciler,
endüstriyel ve araştırma tecrübesi olan deneyimli öğretim
kadrosu ile inşa edilen güçlü endüstriyel bağlantılardan da
yararlanırlar.

Kari ̇yer
Mezunlar için uygun pozisyonlar arasında akademisyenlik, iç
mimarlık, yat ve gemi üretim tersaneleri ve tasarım ofislerinde
çalışma olanağı, ekipman tasarımı ve üretimi, proje ve teknik
yönetimi tasarım ve üretim mühendisliği yer alır.
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Yrd. Doç. Dr. Sinisa Prvanov
Bölüm Başkanı
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ARUCAD
İletişim Fakültesi

“

DÜNYA İLE
DAHA İYİ
İLETİŞİM
KURMAK İÇİN
YARATICILIĞA
İNANIYORUZ.

“

38 |

ARUCAD İletişim Fakültesi yaratıcılığa, etiğe, yeniliğe, iş
birliğine, sürdürülebilirliğe, eşitliğe ve farklılıklara değer
veren bir anlayışla kurulmuştur. Merkezine iletişim alanına
özgü bilgi, mesleki beceriler ve yetkinliklerle donatmayı
hedeflediğimiz öğrencilerimizi alan bir anlayışa sahibiz.
İletişim Fakültesi’nde hem teorik hem de pratik dersleri
içeren ve sanat ile beslenen disiplinlerarası bir ders
programı uygulanmaktadır. Temel amaçlarımızdan biri
hem öğrencilerimizin, hem de akademisyenlerimizin
sahip oldukları potansiyelin tamamını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktır. Tüm bölümlerin akademik programları, öğrencilerin küreselleşmiş ve
dijitalleşmiş dünyayı anlamalarına, eleştirel düşünmeyi
benimsemelerine, yenilikçi ve yaratıcı fikirlere değer
vermelerine ve bu yaratıcı fikirleri uygulamaya
dönüştürmelerine yönelik olarak tasarlanmıştır.

Akademik
Programlar
•
•
•
•
•

Görsel İletişim Tasarımı
Yeni Medya ve İletişim
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Dijital Oyun Tasarımı
İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Prof. Dr. Pınar Eraslan Yayınoğlu
İletişim Fakültesi Dekanı
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rengini
kesfet!
,

GÖRSEL İLETİŞİM
TASARIMI
Dünyanın değişen koşulları içinde yaşadığımız dijital devrim,
yaşama dair tüm ihtiyaçları yeniden tanımlarken, iletişim
alanında görsel olanın önemini oldukça artırmıştır. Görselliğin
bu derece önem kazandığı, imajların yeniden tasarlandığı
ve kimliklerin görsellikle inşa edildiği günümüz koşullarında
görsel iletişim tasarımına olan ihtiyaç öne çıkmıştır.
Tasarımcılar fikirleri, bilgileri ve görsel uyaranları geniş bir
kitleye iletmek için yaratıcı, yenilikçi ve ikna edici stratejiler
geliştirebilir yeteneklere sahip olmalıdırlar.
ARUCAD Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, çizim, renk,
tipografi, illüstrasyon, yayın ve editöryal tasarım, dijital tasarım,
reklam, medya tasarımı, ambalaj tasarımı, fotoğrafçılık, web
tasarımı, üç boyutlu animasyon gibi temel tasarım öğelerini ve
süreçlerini kapsamaktadır.

Kari ̇yer
Bölüm mezunları, medya sektörünün görsel iletişimle ilgili
tüm alanlarında çalışma olanağı bulabilmektedirler. Kamu
ve özel sektör kurumlarının kurumsal iletişim birimlerinde,
reklam ve halkla ilişkiler şirketlerinin görsel iletişim ve
tasarım birimlerinde, internet medyası gibi pek çok alanda
çalışabilirler. İletişim uzmanı, web tasarımcısı, yaratıcı
yönetmen, proje yöneticisi, oyun tasarımcısı ve mobil
uygulama tasarımcısı gibi unvanlara sahip olabilirler.
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Doç. Dr. Nuran Öze
Bölüm Başkanı
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YENİ MEDYA
VE İLETİŞİM
Sürekli gelişen medya teknolojisi, toplumların dünyayla
etkileşim sürecini önemli ölçüde değiştirmiştir. Tüm
dünyayı etkisi altına alan dijital dönüşümle birlikte, yeni
medya teknolojilerini kullanarak kitlelerle iletişim kurabilen
uzmanlara olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.
Yeni Medya ve İletişim uzmanları fikirleri gerçeğe
dönüştürmek, yenilikçi medya teknolojisi geliştirmek,
yeni medya tasarımını eleştirel bir şekilde analiz etmek ve
edinilen bilgileri bir dizi çalışma ortamında uygulamak için
pratik becerilere sahip olmalıdır.
ARUCAD Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde eğitim alan
öğrenciler, günümüz iş gücündeki hemen hemen her alana
uygulanabilecek medya ve iletişim becerilerini kullanabilen
geleceğin medya profesyonelleri olarak yetiştirilmektedir.

Kari ̇yer
Bölüm mezunları gerek gelenesel, gerekse internet
gazeteciliği, televizyon, podcast ve radyo yayıncılığı,
halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, video/film yapımı, web
tasarımı, medya ilişkileri, bilgi yönetim pozisyonları, dijital
okuryazarlık ve sosyal medya yönetimi gibi birçok alanda
kariyer sahibi olabilecektir.
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Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç
Bölüm Başkanı
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REKLAM TASARIMI
VE İLETİŞİMİ
Reklam tasarımı günümüzün çağdaş toplumlarında
profesyonel ve yaratıcı bir iletişim dili olarak görülmektedir.
Medyayı, iletişim süreçlerini ve kültürel çalışmaları kapsayan
kavramlar, teoriler, uygulamalar ve yöntemler hakkında
yeterliliğe sahip uzmanlara duyulan ihtiyaç her geçen gün
artmaktadır. Reklam Tasarımı ve İletişimi uzmanlarının; ürün,
kurum, hizmet, yer ve fikirler için analitik bir yaklaşımla etkili
reklam stratejisi geliştirme, yaratıcı tasarımla ortaya çıkarılmış
görsel-işitsel içerikler üretme ve reklam süreçlerinin tümünü
yönetebilme bilgi ve becerisine sahip olmaları beklenmektedir.
ARUCAD Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nde eğitim alan
öğrenciler, çok boyutlu düşünmeyi, yenilikçi fikirler oluşturmayı
ve yaratıcı tasarım aşamalarının tüm yönlerini uygulayarak
öğrenmektedirler.

Kariyer
Bölüm mezunları, birer reklamcı adayı olarak mezun olurlar.
Reklamcılık sektöründe strateji geliştirmede veya yaratıcı
ekip içinde görev alabilir, ayrıca, her türlü kurumda reklam/
pazarlama iletişimi uzmanı, medya planlama şirketlerinde
reklam yayın planlama sorumlusu veya serbest reklam
tasarımcısı olarak çalışabilirler.
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Doç. Dr. Nezahat Doğan
Bölüm Başkanı
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DİJİTAL OYUN
TASARIMI
Küresel ölçekte hızlı bir büyüme göstermekte olan dijital
oyun sektörü, yazılım geliştirme ağırlıklı görünmekle birlikte
esasen bir eğlence medyası/mecrası olma niteliği ile görselişitsel içerik üretilmesini gerektirmektedir. Türkiye, bölge
ve yakın coğrafyaların ülke nüfuslarının büyüklüğü, genç
nüfus dinamizmi açısından değerlendirildiğinde, sektörün
giderek artan üretim talebini karşılamak için dijital oyun
tasarımcılarına olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
ARUCAD, bu programla dijital yerlilik olarak nitelendirilen ve
dijital teknolojinin içine doğmuş nesli odağına almış ve bu
neslin gelecekteki toplumsal konumunu da öngörerek bu
alana eğilmiştir. Dijital Oyun Tasarımı programı, temelinde
iletişim biliminin bulunduğu, tasarım ve sanat alanlarıyla
zenginleştirilen bir eğitim alanı olmayı gerektirmesi
bakımından ARUCAD’ın üniversite profili ve misyonuyla
da desteklenmektedir. Bölüm öğrencileri, dijital toplum
düzeninde önemli bir üretim ve tüketim ekosistemi olarak
kabul edilen yaratıcı endüstriler kapsamında en hızlı
yükseliş gösteren dijital oyun tasarımını tüm bileşenleriyle
öğrenebilecekleri, yoğun uygulama içeren bir eğitimle
mezun olacaklardır.

Kari ̇yer
Bölüm mezunları dijital oyun sektöründe, alanlarında
uzman bireylerin oluşturduğu oyun geliştirme ekipleri içinde
yaratıcı ve yönetici pozisyonlarda kariyer yapabileceklerdir.
Bu alanda oyun yazılımcısı, hikâye tasarımcısı, sanat
yönetmeni, grafik tasarımcı, arayüz ve efekt sanatçısı, ses
ve görüntü uzmanı, içerik planlayıcı, karakter sanatçısı ve
senarist olarak çalışabileceklerdir.
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Yrd. Doç. Dr. Yunus Luckinger
Bölüm Başkanı
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İLETİŞİM TASARIMI
VE YÖNETİMİ
İş ve sosyal yaşamda genel bir işlev niteliğinde olan iletişim,
ürün ve hizmet üretimi, toplumsal birliktelik, fikirlerin yayılması,
kişilerarası ilişkiler gibi yaşamsal süreçlerin gerçekleşmesini
sağlamaktadır.
ARUCAD İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü sanat ve iletişim
temelli tasarım ile iletişimin profesyonelce planlanması ve
yönetimi temeline dayanan bütünleştirilmiş bir ders programı
ile oluşturulmuştur. Bölüm öğrencileri eğitimleri boyunca,
iş dünyası, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri gibi farklı
sektörlerin kendine özgü hedef kitleleri için gerekli olan yaratıcı
ve nitelikli iletişim içeriklerini, iletişim süreçlerini, kurumsal
iletişim eylemlerini, kurumsal iletişim araç ve ortamlarını
sanatsal bakış açısıyla birleştirerek tasarlamayı ve stratejik
biçimde yönetmeyi öğreneceklerdir. Öğrenciler böylece,
mesleğin akademik-bilimsel ve sanatsal-yaratıcı yönlerine eş
düzeyde hakim olarak bütüncül beceri ve bilgiyle donatılmış
şekilde mezun olacaklardır.

Kariyer
Bölüm mezunları, iletişim mesleğinin her iki boyutuna, başka
bir deyişle; iletişimin sanatsal-tasarımsal yönü ile iletişimin
yönetimsel yönüne aynı anda hakim iletişim profesyonelleri
olarak iş dünyası, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinde
kurumsal iletişim uzmanı unvanıyla çalışabileceklerdir.
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Prof. Dr. Korkmaz Alemdar
Bölüm Başkanı
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“

SANAT, TASARIM,
İLETİŞİM VE
SOSYAL
YAŞAMDA
ULUSLARARASI
İNGİLİZCE
EĞİTİMİ

“
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ARUCAD
İngilizce Hazırlık Okulu
ARUCAD’da çoğu bölümün eğitim dili İngilizce’dir.
İngilizce Hazırlık Okulu’nun misyonu, Fakültelerde
eğitimlerine devam edebilecek İngilizce yeterlik
seviyesine (CEFR B1) sahip olmayan ARUCAD
öğrencilerini, en az B1 İngilizce seviyesine
yükseltecek İngilizce dil eğitimi vermektir.
İngilizce Hazırlık Okulu’nda tüm İngilizce eğitim
programları uluslararası standartlar temel alınarak
hazırlanmıştır. Eğitim, ana dilleri İngilizce olup
yüksek mesleki yeterliklerle donatılmış öğretim
elemanları tarafından etkin İngilizce dil öğretim
yöntem ve teknikleri ile yürütülmektedir. Küçük
gruplara sahip sınıflarda yapılan dersler, en yeni
teknolojik araç gereçlerle desteklenmektedir.
İngilizce Hazırlık Okulu’nda eğitim süresi
bir yıl olup, A1, A2 ve B1 seviyelerinde eğitim
verilmektedir.

Hatice Asvaroğlu
İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü
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YÜKSEK LİSANS
PROGRAMLARI
•
•
•
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Sanat
Mimari Tasarım
İletişim Çalışmaları

DOKTORA
PROGRAMLARI
•
•

Mimarlık
Sanat ve Kültür Yönetimi
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ATÖLYELER
STÜDYOLAR
LABORATUVARLAR
ARUCAD’ın eğitim felsefesi, üretime dayalı sanat,
tasarım ve iletişim odaklı eğitim vermektir.
Teorik derslerde edindiğiniz bilgileri, yüksek
kapasiteli üretim olanaklarına sahip, son teknoloji
ile donatılmış atölye, stüdyo ve laboratuvarlarda
uygulamaya dönüştürme olanağı bulacaksınız.
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ATÖLYELER
13 atölye;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baskı Atölyesi
Resim Atölyesi
Heykel Atölyesi
Seramik Atölyesi
Ahşap Atölyesi
Marangoz Atölyesi
Cam Füzyon Atölyesi
Cam Gravür Atölyesi
Cam Finisaj Atölyesi
Sıcak Cam Atölyesi
Vitray Atölyesi
Kalıpla Şekillendirme Atölyesi
Açık Alevde Şekillendirme Atölyesi
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STÜDYOLAR
8 stüdyo;
•
•
•
•
•
•
•
•
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Animasyon Stüdyosu
Dijital Prodüksiyon Stüdyosu
Film Prodüksiyon Stüdyosu
Fotoğraf ve Video Stüdyosu
Medya Stüdyosu
Tasarım Stüdyosu
Temel Sanat ve Desen Stüdyosu
Taş Yontu Stüdyosu
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LABORATUVARLAR
3 laboratuvar;
•
•
•

60 |

Mac Lab
PC Lab
Fab Lab

| 61

ATÖLYE
ÇALIŞMALARI
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Yüksek kapasiteli üretim
olanaklarına sahip atölye,
stüdyo ve laboratuvarların
desteğiyle gerçekleştirilen
atölye çalışmalarında öğrenciler,
el becerilerini gerektiği gibi
geliştirmektedir. ARUCAD’da
öğrencilere, edinecekleri teorik
bilgileri, çok çeşitli atölye

çalışmaları ile uygulamaya
dönüştürmelerini ve farklı
alanlarda tecrübe kazanmalarını
sağlayan yaratıcı bir ortam
sunuyoruz. Öğrencilerin bir
arada eğlenerek öğrendikleri
ve işbirliği ile ortak çalışma
becerilerini geliştirdikleri sosyal
uyum etkinlikleri yürütüyoruz.
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ETKİNLİKLER
VE SERGİLER
Örümcek ve Sinek
Hayaleti Sergisi, 2020

Easy Life Sergisi, 2019
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Drafabout Sergisi, 2019

Mother Memory Sergisi, 2019

ARUCAD’da öğrenme
süreçleri mekandan bağımsız
olarak sürdürülmektedir.
Öğrencilerimiz tek bir alana
bağlı kalmadan öğrenim
süreçlerini gerçekleştirirler.
Eğitim sürecini, yıl boyunca
açtığımız sergiler, etkinlikler
ve akademik konuşmalarla
destekliyoruz. Üniversitemizin
etkinlik alanları Art Space ve
Art Rooms’da, yıl boyunca
açılan sergilerin yanı sıra
her ay sanat, tasarım ve
iletişim alanlarında tanınmış
isimlerin yer aldığı akademik
sohbetler/konferanslar serisi
gerçekleştiriyoruz.
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AKREDİTASYONLAR
VE ÜYELİKLER

(Çift Diploma Programı)
ARUCAD, Plastik Sanatlar Bölümü
öğrencilerine, Manchester Metropolitan
Üniversitesi’ne bağlı Manchester School
of Art (MSoA) ile gerçekleştirilen işbirliği
anlaşmasına dayanan çift diploma fırsatı
sunmaktadır. Manchester School of Art,
Birleşik Krallık’taki Üniversiteler Rehberi
2020’ye göre, İngiliz üniversitelerinin en iyi
10 sıralamasında yer alan ve İngiltere’nin en
köklü ikinci sanat ve tasarım okuludur. Son
yılını MSoA’da geçirmek isteyen ARUCAD
Plastik Sanatlar Bölümü öğrencileri başarılı
olmaları halinde hem ARUCAD hem de
Manchester Metropolitan Üniversitesi
diplomasına sahip olurlar.

AKADEMİK
İŞBİRLİKLERİ
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Üniversite, sizi her yere götürebilecek
bir maceranın başlangıcıdır, ancak
aynı zamanda geri dönüp evinizi
arayabileceğiniz bir alana da
ihtiyacınız vardır. ARUCAD’da, her
yeni öğrencimize mutlu olacakları ve
kendilerini evlerinde hissedecekleri
konaklama imkânı sağlıyoruz.
Yaşadığınız yer, özellikle ilk yılınızda
üniversite deneyiminizin önemli
kısımlarından biridir.
ARUCAD’ın anlaşmalı apartlarında
beklediğiniz profesyonel hizmet
seviyesi ile sağlıklı ve güvenli
bir konaklama ortamına sahip
olacaksınız.

Evinizde hissedeceğiniz
konfor sizi bekliyor!

KONAKLAMA
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Fotoğraf ve Video Kulübü

ÖĞRENCİ
KULÜPLERİ
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Fotoğraf ve
Video Kulübü
Sinema Kulübü
Tiyatro Kulübü
Müzik Kulübü
Dans Kulübü
Oyun Tasarım Kulübü
E-Spor Kulübü

Dans Kulübü

Bir kulübe katılmak, kampüse uyum sağlamanın en hızlı yoludur. ARUCAD’ın öğrenci
kulüplerinde yüzlerce insanla tanışacak
ve ömür boyu sürecek arkadaşlıklar kuracaksınız. Her kulübü açık fikirli bir şekilde
değerlendirdiğinizden emin olun. Böylece
ARUCAD deneyiminiz için en iyi seçimi
yapabilirsiniz. Yeni arkadaşlıklar ve adapte
olmanın yollarını keşfederken sizin için en
iyisini diliyoruz.
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Geniş bir bahçe içerisinde
konumlanan ve modern dekore
edilmiş ARUCAD Garden,
Kampüsümüz içerisinde
hizmet vermektedir. Sakin bir
atmosferde vakit geçirmek isteyen
öğrencilerimizin sıkça tercih ettiği
Garden’da, kahvaltı, salata, tost,
sandviç, yemek ve tatlı çeşitleri
gibi birçok alternatifi bir arada
bulabileceksiniz.

Yaratıcılığınızı
ARUCAD Garden’ın
ilham veren bahçesinde
pekiştireceksiniz.

ARUCAD
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Garden
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ARUCAD

,

ARUCAD, geleneksel Kıbrıs ‘Bedford’
otobüslerini ulaşım filosuna katarak
bu nostaljik deneyimi öğrencileri için
günümüze taşıdı. Tarihi ‘Bedford’
otobüslerle birlikte yeni model taşıtlara
da sahip olan ARUCAD’ın geniş bir ulaşım
ağı bulunmaktadır.
Sabah, öğle ve akşam saatlerinde, Apartlarımızdan Kampüs’e, Atölyeler Binası’na,
Lefkoşa’ya gidiş-gelişlerde ve şehir içinde,
ders saatlerine uygun, devamlı olarak okul
servisimiz bulunmaktadır. Öğrencilerimize, Kampüs içi ve Kampüs dışı ulaşım
ücretsiz sağlanmaktadır.

Geçmişimizi geleceğe
bağladık.
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Aparttan Ana Kampüse 7 dk.
Ana Kampüsten Atölyeler Binasına 8 dk.
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“

Seni ̇
ARUCAD’ın
renkli ̇ ve
yaratıcı
ortamına
bekli ̇yoruz.
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Ayrıntılı bilgi için
lütfen bizimle iletişime geçin.
T. 0 (392) 650 65 55
W. kibrisaday.arucad.edu.tr
arucad.edu.tr

0533 873 8585 | 0533 850 9656
arkinuniversity
arkinuniversity
arkinuniversity
arkinuniversity
arkinuniversity
arkinuniversity
Şair Nedim Sokak No: 11, Girne
(Mersin-10, Türkiye), 99300,
Kuzey Kıbrıs

