"Hiçbir şey icat etmiyorum,
yeniden keşfediyorum."

Auguste Rodin

Vase of Titans
Cornier-Bellause&Rodin
(1824-1887 ve 1840-1917)

“
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Parçası olmaktan
gurur duyacağın
bir üniversite."

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde
(ARUCAD) tüm öğrencilerimize yeteneğini
geliştirme, başarılı olma ve 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 en üst düzeyde 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 en yalın haliyle açıklayan bir
uygulama biçimidir.
ARUCAD’da öğrencilere yeteneklerini keşfetmeleri
için gereken yaratıcı ortamı sağlıyoruz.
Öğrencilerimizin var olan potansiyellerini ortaya
çıkarmak, onu keşfetmelerini sağlamak için
kendilerini 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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lisansüstü

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

yüksek lisans

•
•
•

Sanat*
Mimari Tasarım*
İletişim Çalışmaları*

Tasarım Fakültesi
Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Endüstriyel Tasarım
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı*
İletişim Fakültesi
Dijital Oyun Tasarımı
Görsel İletişim Tasarımı
Yeni Medya ve İletişim
Reklam Tasarımı ve İletişimi
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Modern Dans*
Oyunculuk*
Ses Sanatları Tasarımı*

*2022-2023 Akademik Yılında
açılması planlanmaktadır.

doktora

lisans

programları

programlar

•
•

Mimarlık*
Sanat ve Kültür
Yönetimi*
*YÖDAK onayı ile eğitim verilmektedir.
TC vatandaşı öğrenciler için 2022-2023
Akademik Yılında YÖK onayının
alınması planlanmaktadır.
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sayılarla
ARUCAD

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
%80
ARUCAD, kâr amacı gütmeyen bir
vakıf üniversitesi olması nedeniyle,
%100 burslu mevcut öğrenci
oranını %80 seviyesinde korumayı
planlamaktadır.
4 fakülte ve 1 enstitü
Mevcut 12 lisans programı
Açılması planlanan 5 lisans, 3 yüksek
lisans, 2 doktora programı
13 atölye, 11 stüdyo, 7 laboratuvar
48 farklı ülkeden öğrenci ve
akademisyen
8 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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Alan Odaklı Butik Üniversite
Kâr amacı gütmeyen, alan
odaklı butik bir üniversite olan
ARUCAD’da dünyayı sanat,
tasarım, iletişim ve müzik yoluyla
anlama ve yorumlama becerilerini
kazanacağınız atölye, stüdyo ve
laboratuvarlarda yaratıcılığınızı
keşfedeceksiniz.

neden
ARUCAD?

Uluslararası Eğitim
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.

Detaylı bilgi için
www.arucad.edu.tr
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Ayrıcalıklı Kariyer

Üreti̇ rken Öğrenmek Öğreni̇ rken Üretmek

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
kariyerlerine bir adım önde başlama
olanağı sağlıyoruz.

İleri teknolojilerle kurulan atölye, stüdyo
ve laboratuvarlarımızda öğrenciler
üretirken öğrenme, öğrenirken üretme
deneyimine sahiptir. ARUCAD’da
eğitim alırken, yeniliği teşvik eden,
akademisyen kadrosunun öncülüğünde
son teknoloji ile kurulmuş atölye,
stüdyo ve laboratuvar ortamlarında
yaratıcılığınızı geliştireceksiniz.

Di̇ si̇ pli̇ nlerarası 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.

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.
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Kıbrıs'ta
yaşam
Doğu Akdeniz’in tam
ortasında bulunan Kıbrıs’ın
antik liman kenti Girne’nin
merkezinde yer alan
Üniversitemiz, tarihi ve
kültürel mekânlara, dünya
mutfaklarından yemekler
sunan restoranlara, kafelere
ve alışveriş merkezlerine
yürüyüş mesafesindeki
yakınlığıyla mükemmel bir
konuma sahiptir. Yüzyıllar
boyunca adada yaşayan
kültürlerin ve uygarlıkların
yansımasını barındıran
Girne’de ve Kıbrıs Adası’nda,
yıl boyunca çeşitli festivaller,
sosyal ve kültürel etkinlikler
düzenlenmektedir.
Türkiye’den deniz ve hava
yolu ulaşımı ile Kuzey Kıbrıs’a
kolaylıkla ulaşmak mümkündür.
Havaalanından Kampüsümüze 40
dakikalık mesafe bulunmaktadır.

İlk tercihinde ücretli veya %50 burslu
bölüm tercihini yapan öğrencilerimize
+%50 Tercih bursu verilecektir.
İlk 5 tercihinde (2. 3. 4. veya 5. tercihinde)
ücretli veya %50 burslu bölüm tercihi
yapan öğrencilerimiz + %40 tercih bursu
verilecektir.

s
“

Dünyaya
benzersiz
bir bakış
açısıyla
bakmamızı
sağladığı
için sanata
inanıyoruz."

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.
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 uygulamadan kaynaklanan 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*
*2022-2023 Akademik Yılında açılması
planlanmaktadır.
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"Oldukça donanımlı atölye ortamları
ve alanında yetkin akademisyenlerle
sürdürülen dört yıllık program
sonrasında mezunlar, sanat dünyasına
kendine güvenen tam donanımlı
bireyler olarak adım atmaktadır."
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plasti̇ k
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.

"Bölümden mezun olan
öğrenciler; 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."
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seramik
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.

"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."
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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.

"Mezunlar, 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."
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film tasarımı
ve yönetimi
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, son teknoloji ile
donatılmış film stüdyolarında tamamı
uygulamalı dersler ile pratik becerilerini
kullanmayı öğrenmektedirler.
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arkeoloji ve
sanat tarihi
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.

"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."

tasarım
fakültesi

“

Tasarımın
yaşamı
kolaylaştırmasına
ama aynı
zamanda
onu önemli ̇
kılmasına
i ̇nanıyoruz."

ARUCAD Tasarım Fakültesi olarak,
tüm toplumların, sosyal, ekonomik
ve çevresel refahlarını en üst
düzeye çıkarmak için, dirençli ve
güçlü oldukları bir gelecek hayal
ediyoruz. Bu hayale ulaşmak için;
öğrencilerimizin durmaksızın değişen
ve gelişen dünyaya uyum sağlamaları,
yeteneklerini geliştirmeleri, bilgi
birikimlerini tüm toplumların
ekonomik, sosyal ve çevresel
refahlarını yükseltebilecek şekilde
aktarabilmeleri için, onları yaratıcı
olmaya ve uygulayarak öğrenmeye
teşvik ediyoruz. Akademisyenlerimizin
desteğiyle öğrencilerimiz, dünyayı
daha adil ve sürdürülebilir hale
getirmeye yardımcı olacak yaratıcı
tasarım stratejilerini ve sosyal yenilikleri
keşfederek, toplumsal sorunlara
duyarlı, çözüm odaklı bireyler olarak
yetişmektedirler.
Fakültemizde, girişimci bir zihniyetle
desteklenen zengin, disiplinlerarası
tasarım temelli bir felsefe ile ulusal
ve uluslararası düzeylerde endüstri
paydaşlarıyla çalışmaya önem vererek
ve deneyimleyerek öğrenme olanağı
sunuyoruz.

akademik
programlar

Mimarlık
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Endüstriyel Tasarım
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı*
*2022-2023 Akademik Yılında açılması
planlanmaktadır.
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"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."

mimarlık
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, staj 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.
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"Mezunlar yapı, mimari, inşaat,
dekorasyon ve mobilya üretim
firmalarında çalışabilirler.
Ayrıca, kendi ofislerini
kurabilirler veya lisansüstü
programlara devam ederek
akademik bir gelecek tercih
edebilirler."
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i̇ ç mimarlık ve
çevre tasarımı
ARUCAD İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı Bölümü'nün vizyonu;
uluslararası standartlar ve etik
değerler çerçevesinde mesleki
teorik ve pratik becerileri edinmiş,
çevresel ve sosyal sorunlara duyarlı,
sanatsal ve tasarım becerileri
yüksek, mekân tasarımında yenilikçi
ve çağdaş çözümler üretebilen,
bilgi ve iletişim teknolojilerini
etkin olarak kullanabilen, yaratıcı,
eleştirel düşünebilen İç Mimar ve
Çevre Tasarımı Meslek insanları
yetiştirmektir.
Öğrencilerin kendi özgün
tasarımlarını geliştirmesi ve grup
çalışmaları ile fikirlerini paylaşmaları
amaçlanır.
Ergonomi, mobilya ve yapılı çevre
tasarımı gibi dersler ile öğrencilerin
güncel profesyonel bilgi ve becerilerini
geliştirmeleri hedeflenmektedir.

"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."

endüstriyel
tasarım
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
içselleştirirler.
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kentsel
tasarım
ve peyzaj
mimarlığı
ARUCAD Kentsel Tasarım ve
Peyzaj Mimarlığı Bölümü;
uluslararası standartlar ve etik
değerler çerçevesinde araştırmacı,
disiplinlerarası çalışma ve
sanatsal yetileri yüksek, ekolojik
ve sosyal sistemleri bütüncül bir
yaklaşımla tasarlama ve planlama,
kuramsal bilgi ve pratiğe sahip,
modern teknolojileri kullanabilen,
toplumsal ve çevresel sorunlara
duyarlı, yaratıcı ve çağdaş
meslek insanları yetiştirmek
amacıyla kurulmuştur. Eğitim
programı, bilimsel ve sanatsal
ilkeleri bütüncül bir yaklaşımla
kullanarak kentsel, kırsal ve doğal
alanlarda peyzajların korunması,
restore edilmesi, iyileştirilmesi ve
geliştirilmesine yönelik faaliyetlere
odaklanmaktadır.
Bölüm, disiplinlerarası eğitim
yaklaşımı, güçlü akademik kadrosu
ve modern teknolojiler ile donatılmış
stüdyoları ve çalışma ortamları ile
fark yaratmaktadır.

"Bölümden mezun olanlar
kentsel tasarım ve şehircilik,
mimarlık ve inşaat
ofislerinde çalışabildikleri
gibi; Belediyeler, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
Milli Parklar Genel
Müdürlüğü, Karayolları Genel
Müdürlüğü ve Sivil Toplum
Kuruluşları gibi birçok kamu
kurumlarında çalışabilirler."
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iletişim
fakültesi

“

Dünya i ̇le
daha i ̇yi ̇
i ̇leti ̇şi ̇m
kurmak i ̇çi ̇n
yaratıcılığa
i ̇nanıyoruz."

ARUCAD İletişim Fakültesi yaratıcılığa, etiğe,
yeniliğe, iş birliğine, sürdürülebilirliğe, eşitliğe ve
farklılıklara değer veren bir anlayışla kurulmuştur.
İletişim alanına özgü bilgi, mesleki beceriler
ve yetkinliklerle donatmayı hedeflediğimiz
öğrencilerimizi merkezine 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

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

"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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dijital oyun
tasarımı
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.
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"Bölüm mezunları, 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."

görsel i̇ letişim
tasarımı
Dünyanın değişen koşulları içinde
yaşadığımız dijital devrim, yaşama dair
tüm ihtiyaçları yeniden tanımlarken,
iletişim alanında görselliğin 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.

"Bölüm mezunları gerek
geleneksel, 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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yeni medya
ve i̇ letişim
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.
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"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."

reklam tasarımı
ve i̇ letişimi
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.

"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."

i̇ letişim tasarımı
ve yönetimi
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.
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müzik ve
sahne
sanatları

“

İçindeki sesi
dünyaya
duyurabilmen
için sanatın ve
müziğin
verdiği güçle
hareket
ediyoruz."

fakültesi

ARUCAD Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi,
disiplinlerarası bir anlayışla tüm yaratıcı sanatlara
odaklanan Üniversitemizin, performansa dayalı
sanatlarla ilgili akademik birimidir. Amacımız Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok kültürlü dinamik
atmosferinin kalbinde, öğrencilerimizin yeni düşünme
biçimleri ve ifade teknikleri geliştirerek, yüksek seviyeli
sanatsal yapıtlar üretmelerine elverişli, yaratıcı kişilikleri
ile toplum ve sanat arasında canlı bağlar kurmaları
için, esinlendirici ve teşvik edici bir eğitim ve paylaşım
ortamı sağlamaktır. Öğrencilerimizin günümüzün
sanatını oluştururken, yerel ve tarihi kültürel birikim ile
beslenmeleri, kendi özgün anlatı biçimlerini keşfederek
ilerlemeleri temel ilkelerimizdir. Bunların yanısıra;
paylaşımcı, işbirliğine dayalı yaratım ortamlarını
deneyimlemeleri, yerel sanat ortamına katkılarıyla
birlikte dünya genelinde de sanat-kültür ortamlarında
görünür olmalalarını sağlamak üzere rehberlik etmek
de fakültemizin önemli hedefleridir.

akademik
programlar

Modern Dans*
Oyunculuk*
Ses Sanatları Tasarımı*
*2022-2023 Akademik Yılında açılması
planlanmaktadır.
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modern
dans
ARUCAD Modern Dans
Bölümü, bulunduğumuz
coğrafyada, güncel dans
sanatına etkin katkıda
bulunabilen, yapıtları, bilgi ve
birikimleri ile dans sanatının
yaygınlaşmasına hız veren,
nitelikli sanatçılar yetiştirmek
üzere tasarlanmıştır. Bu
program doğrultusunda
öğrencilerimiz,
fakültemizdeki Ses Sanatları
ve Tasarımı bölümüyle bir
çok ortak ders alır, birlikte
projeler üretirler, seçmeli
derslerde diğer fakültelerdeki
farklı sanat alanlarındaki
öğrencilerle birlikte çalışırlar.
Her dönem sonunda
yaratıcı çalışmalarını seyirci
ile buluşturabilecekleri
etkinliklerde görev alırlar.
Akademik eğitimlerini
tamamlamak üzere,
öğrencilerimiz, yaşadıkları
sosyal çevre ve yerel kültür
ile karşılıklı gelişmek
için, halka açık dersler,
atölyelerde sorumluluk
alarak, öğretirken öğrenmeyi
deneyimlerler.

"Mezunlar, koreograf ve dansçı
olarak özel ve kamusal dans
ve tiyatro topluluklarına
katılabilir veya bağımsız dans
toplulukları kurabilirler.
İlköğretim, ortaöğretim ve
okul öncesi eğitim kurumları,
eğlence ve sahneleme
birimi olan turistik yapılar
dahilinde, tv kanalları, tanıtım
ve pazarlama sektöründe
çalışabilir, ritmik jimnastik,
artistik patinaj gibi bazı spor
dalları için, tiyatro yapımları
ve müzikaller için dansçı ve
koreograf olarak çalışabilirler."

"Mezunlar, oyuncu ve yönetmen
olarak, tiyatro yapıtları ile
festival ve yarışmalara katılabilir
veya bağımsız tiyatro topluluğu
kurabilirler. Oyunculukla ilişkili tüm
sinema, tiyatro ve tv yapımlarına;
oyuncu, seslendirmeci, sahne amiri,
dramaturg, yönetmen yardımcısı
olarak katkıda bulunabilirler. Yüksek
lisans ve doktora programlarına
devam ederek akademisyen ya da
uzman uygulamacı olabilirler."

oyunculuk
Oyunculuk Bölümü'nün amacı;
sinema, video, tiyatro, performans,
dijital tiyatro, reklam filmi, müzik
videosu gibi yapıtlar içinde, yaratıcı
ya da uygulamacı olarak katkı
sağlayan, çağdaş oyunculuk ve
metin yorumlama becerilerine
sahip, güncel toplumsal gündeme
duyarlı ve özgün nitelikte
sanatçılar yetiştirmektir. Eğitim
programımız, teori ve pratiği
dengeli bir dağılımla uygularken
disiplinlerarası yaklaşımla
öğrencileri Üniversitemizin diğer
öğrencileri ile ortak çalışmalarda
buluşturarak, birlikte yapıtlar
üretmelerini sağlar.
Öğrencilerimiz, her dönem
sonunda ilgili diğer bölümlerle
ortak, yaratıcı çalışmalarını
seyirci ile buluşturabilecekleri
etkinliklerde görev alırlar.
Akademik eğitimlerini
tamamlamak üzere, yaşadıkları
sosyal çevre ve yerel kültür ile
karşılıklı gelişmek için, halka açık
dersler ve atölyelerde sorumluluk
alarak, öğretirken öğrenmeyi
deneyimlerler.
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"Bölüm mezunları özgün yapıtları ile
festival ve yarışmalara katılabilir,
bağımsız müzik toplulukları
kurabilirler. Tüm gösteriler,
açılışlar, tanıtımlar, sergiler, tiyatro
yapımları, müzikaller, film, video
klip, reklam, tanıtım kampanyaları
için beste ve ses tasarımları
üretebilirler. Özel ve kamusal dans
ve tiyatro toplulukları, tv kanalları,
tanıtım ve pazarlama sektöründe
de eğitmen, ses tasarımcısı,
besteci ya da ses teknisyeni olarak
çalışabilirler."
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ses sanatları
tasarımı
Ses Sanatları Tasarımı Bölümü,
güncel ses tasarımı ve ses
düzenleme teknikleri ve tarzları
konularında yenilikleri takip
eden akademik kadromuzun
rehberliğinde, disiplinlerarası
anlayışla yürütülen ses sanatları
ve tasarımı programı olarak
coğrafyamız içinde öncü
bir konuma sahip olmayı
hedeflemektedir.
Programımız doğrultusunda
öğrencilerimiz, fakültemizin
Modern Dans bölümüyle bir çok
ortak ders alır, birlikte projeler
üretirler, seçmeli derslerde
diğer fakültelerdeki farklı sanat
alanlarındaki öğrencilerle
birlikte çalışırlar.
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“

Sanat,
tasarım,
i ̇leti ̇şi ̇m ve
sosyal
yaşamda
uluslararası
i ̇ngi ̇li ̇zce
eği ̇tim."

ingilizce
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.
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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

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.

11 stüdyo
•
•

Animasyon Stüdyosu
Dijital Prodüksiyon
Stüdyosu
Film Stüdyosu
Fotoğraf Stüdyosu (2)
Fotoğraf Stüdyosu
Tasarım Stüdyosu
Ses Stüdyosu
Temel Sanat ve Desen
Stüdyosu
Taş Yontu Stüdyosu
İnterdisipliner Stüdyo (2)

•
•
•
•
•
•
•
•

7
•
•
•

lab

Mac Lab (3)
PC Lab (3)
Fab Lab
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atölye
çalışmaları

Yüksek kapasiteli üretim
olanaklarına sahip atölye,
stüdyo ve laboratuvarların
desteğiyle gerçekleştirilen
atölye çalışmalarında
öğrenciler, el becerilerini
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.

COLLECTION GALLERY

THE ARKIN RODIN
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Auguste Rodin, Avrupa
sanatının köklü heykel
geleneğini 19. yüzyılın
Romantizminden 20.
yüzyıla ve modern
çağın büyük sanat
serüvenine taşıyan
isimdir. Rodin’in 27 parça
orijinal eserinden oluşan
koleksiyon, Girne’nin
merkezindeki The Clock
Tower’da yer alan The
Arkın Rodin Collection
Galeri’de ziyarete açıldı.
Bu muhteşem koleksiyon,
ARUCAD’ın Kurucusu
Erbil Arkın’a ait.
Koleksiyon, ARUCAD Kampüsüne
komşu olan Galeri'de ARUCAD
öğrencilerine eşsiz bir deneyim
sunmaktadır.

Eve
Auguste Rodin
(1840-1917)
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Şefkat
Erbil Arkın
(2021)

etkinlikler
ve sergiler

ARUCAD’da öğrenme
süreçleri mekandan
bağımsız olarak
sürdürülmektedir.
Öğrencilerimiz tek bir alana
bağlı kalmadan öğrenim
süreçlerini gerçekleştirirler.
Eğitim sürecini, yıl
boyunca açtığımız sergiler,
etkinlikler, akademik
panel ve konferanslar ile
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.

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.

akredi̇ tasyonlar ve üyelikler

akademi ̇k işbi ̇rli ̇kleri ̇
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ARUCAD, Manchester School of Art (MSoA) ile gerçekleştirilen
işbirliği anlaşmasına dayanan çift diploma fırsatı sunmaktadır.
maktadır.

konaklama

72

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.
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ücretler*
apart
Statüsü

Dönemlik Ücreti

Yıllık Ücreti

Depozito

4 Kişilik – Standart
(2+1 Dairede her
odada 2 kişi)

4.500₺

9.000₺

2.000₺

2 Kişilik – Standart
(2+1 Dairede her
odada 1 kişi)

8.500₺

17.000₺

2.000₺

Tek Kişilik – Standart
(2+1 Dairede 1 kişi)

17.000₺

34.000₺

2.000₺

2 Kişilik – Deluxe
(2+1 Deluxe Dairede
her odada 1 kişi)

11.000₺

22.000₺

2.000₺

Tek Kişilik – Suit
(Suit Dairede 1 kişi)

25.000₺

50.000₺

2.000₺

(0392) 650 65 55 /
1111-1112 numaralı
telefonu arayarak veya
info@arucad.edu.tr
adresine e-posta
göndererek apart
başvuruları ile ilgili
ayrıntılı bilgi
alabilirsiniz.

Ücretler kişi başı
olup KDV dahil
edilmiştir.

*2021-2022
Akademik Yılına ait
apart ücretleridir.
*2022-2023
Akademik Yılı Güz
Dönemi için güncel
apart ücretlerini
web sitemizden
takip edebilirsiniz.

Genel Hizmetler

Oda Özellikleri

Genel temizlik
Resepsiyon
24 Saat güvenlik
Jeneratör
Ortak alan

Balkonlu ve Balkonsuz
Odalar

*Elektrik ve su, ücrete
dahil değildir. Kullanıldığı
miktar kadar aylık olarak
ücretlendirilecektir.
Ücretsiz internet (Oda ve
ortak alanlar dahildir.)
Ücretsiz dahili iç hat.

Tüm odalarda banyo, duş
ve lavabo mevcuttur.
Dolap
Çalışma masası
Okuma lambası
Evyeli mutfak tezgâhı
Su ısıtıcısı
40 inch LCD Televizyon
Kablolu ve kablosuz
internet
Telefon
Klima
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ücretler*
eğitim
Burs Oranı

Kayıt ve
Eğitim Ücreti*

Tam Burslu
%90 Burslu
%50 Burslu
%40 Burslu
Ücretli

TRY
TRY
TRY
TRY
TRY

3.400
7.495
23.875
27.970
44.350

*Kayıt harcı KDV
dâhil 3.400 TL’dir.

Yukarıdaki
ücretlere
kayıt ücreti
ve KDV dâhil
edilmiştir.

*2021-2022
Akademik Yılına ait
eğitim ücretleridir.
*2022-2023
Akademik Yılı Güz
Dönemi için güncel
eğitim ücretlerini
web sitemizden
takip edebilirsiniz.
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öğrenci
kulüpleri

Bir kulübe katılmak,
kampüse uyum sağlamanın
en hızlı yoludur. ARUCAD’ın
öğrenci kulüplerinde
yeni insanlarla tanışacak
ve ömür boyu sürecek
arkadaşlıklar kuracaksınız.
Her kulübü iyi 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. ARUCAD'da
mevcut kulüplere ek olarak
öğrencilerimizin talep ve
katkılarıyla yeni kulüpler de

kurulmaktadır.

Fotoğraf ve Video Kulübü
Sinema Kulübü
Tiyatro Kulübü
Müzik Kulübü
Dans Kulübü
Oyun Tasarım Kulübü
E-Spor Kulübü
Doğa Sporları Kulübü
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öğrenci
sergileri

ARUCAD her güz ve
bahar dönemi olmak
üzere, bir eğitim yılı
boyunca iki kere halka
açık öğrenci sergisi
düzenlemektedir. Bu
sergiler, üniversitenin
tüm bölümlerindeki
öğrencilerin,
akademisyenleri
tarafından seçilen ilgili
derslerdeki çalışmalarının
yer aldığı karma
sergilerdir.

Bu sergiler sayesinde
öğrenciler birinci sınıftan
itibaren eserlerini
arkadaşları ve hocaları
dışında toplumun da
yorumuna sunup çeşitli geri
dönüşler alabilmektedir.

garden
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"Yaratıcılığınızı
ARUCAD Garden’ın
ilham veren
bahçesinde
pekiştireceksiniz."

Geniş bir bahçe
içerisinde konumlanan
ve modern bir şekilde
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.

"Geçmişimizi
geleceğe
bağladık."
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ulaşım
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.
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spor
ARUCAD öğrencilerini, sporla
iç içe bir yaşam sürmeleri
için teşvik eder, bunu
gerçekleştirebilmeleri için
gereken imkânları sağlar.
Kıbrıs Üniversite Sporları
üyesi olan ARUCAD’ın
öğrencilerinin ücretsiz
kullanabilmeleri için
basketbol, tenis sahası
ve spor salonu olanakları
bulunmaktadır.

Dilediğiniz spor
dalını seçin, ARUCAD
desteklesin!
Aynı zamanda yüzme, su sporları
ve binicilik gibi sporlar Kıbrıs’ta
oldukça popülerdir. Şehirde
basketbol, voleybol, futbol, dalış,
yürüyüş, yamaç paraşütü ve
dağcılık gibi çok çeşitli kulüpler
ve spor etkinliklerine oldukça
yakın olacaksın.

“Harekete Geç”
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craft
created
ARUCAD Atölyelerinde
üretilen baskı, cam, seramik
gibi eserlerin ve tanıtım
ürünlerinin satışa sunulduğu
‘Craft Created’ adlı sanat ve
tasarım mağazası, Lefkoşa
Surlariçi, ARUCAD Atölyeler
Binası ve ARUCAD Garden’da
hizmet vermektedir.

Üniversitenin tüm atölyelerinde
üretilen çalışmaların da
sergilenip satışa çıktığı ‘Craft
Created’ sanat ve tasarım
mağazasında, ARUCAD
öğrencileri de çalışmalarını
sergileyerek alıcı bulma
imkânını elde etmektedir.
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