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ZENİCA ÜNİVERSİTESİ 

İSLAMİ PEDAGOJÎ FAKÜLTESİ'NE 

HOŞ GELDİNİZ! 
 

 

Zenica`da bulunan İslamî Pedagoji Fakültesi Bosna Hersek İslam Birliği'nin eğitim ve 

terbiye yüksek öğretim kurumu olup aynı zamanda Zenica Üniversitesi'nin üyesidir. 

Fakültemiz, Zenica'da 1993 yılında kurulan İslamî Pedagoji Akademisi'nin çalışmalarını, 

fakülte olarak, sürdürmektedir. 
Zenica Üniversitesi İslamî Pedagoji Fakültesi'nde beş farklı bölüm bulunmaktadır: 
1. İslam Din Eğitimi 
2. Sosyal Pedagoji  

3. Okul Öncesi Eğitimi  
4. Arap Dili ve Edebiyatı  
5. Kaynaştırma Eğitimi 

 

2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren Boşnakçayı bilmeyen tüm yabancı 

öğrenciler, her üç seviyeye (lisans, yüksek lisans ve doktora) kayıt yapabilirler.  

Zenica Üniversitesi İslamî Pedagoji Fakültesi'nde okumak üzere Boşnakçayı bilmeyen 

tüm öğrenciler iki yarıyılda düzenlenecek olan Boşnakça Hazırlık Programına katılabilecektir. 

Boşnakça Hazrlık Programını başarıyla tamamlanmasının ardından öğrencilerin beş 

bölümümüzden istedikleri bölümüne kayıt yapmaları mümkün olacaktır. Yurtdışından gelen 

öğrenciler Bosna Hersek'ten gelen diğer öğrencilerle birlikte eğitime başlayacaktır. 
Üniversitemizin uluslararası akreditasyona sahip olması ve diplomalarmızın Avrupa 

Birliği ve çok sayıda diğer ülkeler tarafından tanınmış olması mezun oğrencilerimizin 

Avustralya, Avrupa ve ABD'de çalışma fırsatlarının olmasını sağladığını vurgulamak 

gerekmektedir. 
Öğrencilerin güvenli bir ortamda bulunmasının yanı sıra, çok kaliteli eğitim almış olup 

mezun olduklarında, dünyanın her yerinde tanınan, diplomaya sahip olacaklardır. 
 

BÖLÜMLER HAKKINDA 

 
İslam Din Eğitimi Bölümü 
 

İslam Din Eğitimi Bölümü'nde öğrenciler, genel eğitim, din, dil ve pedagojik-

psikolojik konuları birleştiren geniş ve bilimsel temelli bir müfredatta bilgi edinir. Bu 

bölümde öğrencilerin pedagojik, didaktik ve metodolojik alanlarda hazır olmalarına özen 

gösterilmektedir. Öğrenciler pedagojik, didaktik ve metodolojik uygulama derslerini, belirli 

ölçüt ve standartlara göre seçilen ilköğretim/ortaöğretim ve liselerde gerçekleştirir. İslami Din 

Eğitimi Bölümü'nde eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler İslam Din Eğitimi 

Öğretmen/Hoca (240 ECTS) akademik ve mesleki unvanını kazanır ilk ve ortaöğretim 

kurumlarında İslam Din Eğitimi dersini verebilmektedir. 

 

http://www.ipf.unze.ba/
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Sosyal Pedagoji Bölümü 
Sosyal Pedagoji Bölümü'nün programı, modern bilimsel pedagojik ve psikolojik 

disiplinleri içerir, ancak aynı zamanda, islami maneviyatın bakışından, sosyal pedagojik 

problemler için özel bir çözüm örneği oluşturmaktadır. Bu bölümde okuyan öğrenciler, 

tercihlerine göre, uygulama derslerini okullarda, ruh sağlığı merkezlerinde, cezaevlerinde 

(ceza infaz kurumları), özel eğitim okullarında, huzur evlerinde, yetim ve bakımsız çocuklar 

evlerinde, bağımlılık tedavi ve rehabilitasyon kurumlarında ve spor kulüplerinde yapabilirler. 
 Öğrencilerin tüm uygulamaları net hedeflenmiş ve biçimlendirilmiş bir protokol ile 

gözlenmekte olup uzman hocaların danışmanlığı da sağlanmaktadır.  
Sosyal Pedagoji Bölümü'nde eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler, Sosyal 

Pedagog (240 ECTS) akademik ve mesleki unvanını kazanır kazandıkları özel mesleki 

yeterliliklerle, eğitim kurumları, sağlık kurumları, sosyal koruma kurumları, polis ve adalet 

kurumları, STK gibi çeşitli kurumlarda istihdamı bulabilmektedir. 

 

 

Okul Öncesi Eğitimi Bölümü 

Söz konusu program adı geçen gruplardan oluşur: pedagoji-psikoloji dersleri, çocuk 

gelişimi ve gerçekliğinin farklı alanlarını kapsayan metodolojik ders grupları, temel dersler ve 

gelecekteki meslekleri için profesyonel ve bilimsel bir temel oluşturan dersler, öğrencileri 

bilimsel araştırma için eğiten dersler  ve dini unsur içeren dersler. Bu bölümde öğrenciler, 

pedagojik uygulama, belirli eğitim çalışmaları metodolojileri dahilinde metodolojik uygulama 

ve bağımsız metodolojik uygulama yoluyla profesyonel olarak şekillenir. Okul Öncesi 

Öğretmenliği Bölümü mezunları, Okul Öncesi Öğretmeni (240 ECTS) akademik  ve 

mesleki unvanını alır ve çocukların doğumundan ilkokulun başlangıcına kadar olan eğitim 

çalışmaları için yeterlik kazanır. 

 

Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü 
Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün programı, yabancı dilleri tüm dil seviyelerinde 

öğrenmek ve öğretmek için Avrupa Referans Çerçevesinin en modern yönergelerine uygun 

olarak oluşturulmuştur. Avrupa projelerinin, ilkokul ve liselerde Arapça eğitiminin ilk 

döneminde modern stratejilerin ve yöntemlerin öğrenilmesine ilişkin kısmının 

uygulanmasına, ayrıca Arapça dil kullanımının tüm alanlarında gerekli olan oldukça gelişmiş 

dilbilime, iletişimsel ve kültürlerarası yeterliliklere sahip kadronun oluşturulması için modern 

gereksinimlere özel önem verilmiştir. Bölüm, özel olarak tasarlanmış bir grup uzmanlık alan, 

metodolojik, kültürel ve pedagojik-psikolojik ders aracılığıyla, Arapça öğretimi konusunda 

eğitim almış ve okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokul ve liselerde çocuklarla çalışacak 

kadro oluşturmakta ve çeşitli eğitim kurumlarında metodolojik uygulama 

gerçekleştirilmektedir. Bu bölümün gelecekteki mezunları, çeşitli çeviri tekniklerine 

(simültane, ardıl, uzman) hakim olarak ekonomik, kültürel ve sosyal hayatın her alanında 

kendilerini Arapça'nın kaliteli tercümanları olarak adlandırırlar. Dört yıllık eğitimin 

tamamlanmasının ardından öğrenciler, eğitim, modern iletişim, uluslararası finans ve hukuk, 

turizm, ekonomi, diplomatik misyonlar, tıp vb. alanlarda geniş istihdam fırsatları sunan Arap 

Dili ve Edebiyatı Filoloğu (240 ECTS) akademik ve mesleki unvanını alırlar.  

 

Kaynaştırma Eğitimi Bölümü 

http://www.ipf.unze.ba/
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Kaynaştırma Eğitim Bölümü'nün amacı, okul öncesi ve ilköğretim kurumlarındaki 

çoçuklarla çalışacak uzmanların yetiştirilmesi olup bu şekilde ülkedeki kaynaştırma 

eğitiminin olumlu yönlerini tanıtmayı ve genel olarak engelli kişilerin hayat kalitesini 

iyileştirmeyi sağlamaktır. Bosna Hersekteki eğitim reformuna göre, bir sınıfta her engelli 

öğrencinin bir asistanı olmak zorundadır. Bu alanda yeterli sayıda uzmanların bulunmaması 

bu bölümü açma temel sebebidir. 
Bu üç yıllık eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler, İlköğretim Okulu Ders 

Asistanı (180 ECTS) akademik ve mesleki unvanını alırlar.  

 

EK 

 

Tüm bölümlerdeki müfredat, AKTS standartlarına göre düzenlenmiş olup devamlı 

olarak güncellenmekte ve yeni pedagojik deneyimler ve bilimsel başarılarla uyumlu hale 

getirilmektedir. Kütüphane fonunun yeni literatürle sürekli zenginleşilmesi, derslerin modern 

teknik araçlarla ve modern çalışma yöntemlerine göre verilmesi, derslerde internet ve basılı 

ile elektronik medya kullanılması öğretimin çağdaş eğilimleri takip etmesini sağlamaktadır.  

Bosna Hersek'in çeşitli bölgelerinden ve yurt dışından gelen seçkin profesörler ve 

misafir hocalar, tüm bölümlerdeki öğretim sürecinde yer almaktadır.  
Fakülte, faaliyetlerinin kapsamına, öğrencilerin kalitesine ve yaptığı işin önemine 

göre, kanton çerçevelerini aşar. Bunu da, fakültede Bosna Hersek'in her köşesinden, 

Hırvatistan, Slovenya, Karadağ, Sırbistan, Norveç, İsveç, Avusturya, Mısır, Türkiye ve 

Katar'dan gelen öğrencilerin eğitim görmesi kanıtlanmaktadır. 

 

BAŞVURULAR 

 
Zenica Üniversitesi İslamî Pedagoji Fakültesi her yıl Haziran ve Eylül aylarında 

Başvuru İlanı açıklamaktadır. (https://unze.ba/) 
Başvuru yapmak için yurtdışı öğrencilerinin aşağıdaki belgeleri fakültenin adresine 

hızlı postayla göndermesi ya da elden teslim etmesi gerekmektedir: 
 Adres: Islamski pedagoški fakultet 

      Juraja Neidharta 15. 

    72000 Zenica 
    Bosna Hersek 

  

Lisans Başvuruları İçin Gerekli Belgeler: 

1. Doğum Belgesi (belge 6 aydan eski olmamasi şarttır) 
2. Vatandaşlık Belgesi ya da Onaylatılmış Pasaport Fotokopisi (belge 6 aydan eski olmamasi 

şarttır) 
3. 4 yıllık Lise  Belgesi / Diploma (yurtdışı öğrencileri için Diploma Denkliği) 
4. Lise I., II., III. ve IV. Sınıf Karneleri  

 

Yüksek Lisans Başvurular İçin Gerekli Belgeler: 

1. Kısa Özgeçmiş 

5. Doğum Belgesi (belge 6 aydan eski olmamasi şarttır) 

http://www.ipf.unze.ba/
https://unze.ba/
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2. Vatandaşlık Belgesi ya da Onaylatılmış Pasaport Fotokopisi (belge 6 aydan eski 

olmamasi şarttır) 
3. 4 Yıllık Lisans Diploması (240 AKTS), Yurdışı öğrencileri için Diploma Denkliği 
4. Diploma Eki / Transkript 
5. Küresel Dillerinden Birini Bildiklerine Dair Sertifika / Belge 

 

Doktora Başvurular İçin Gerekli Belgeler: 
1. Kısa Biyografi 

2. Doğum Belgesi (belge 6 aydan eski olmamasi şarttır) 

3. Vatandaşlık Belgesi ya da Onaylatılmış Pasaport Fotokopisi (belge 6 aydan eski 

olmamasi şarttır) 

4. Yüksek  Lisans Diploması (300 AKTS), Yurdışı öğrencileri için Diploma Denkliği 

5. Diploma Eki / Transkript 

6. Küresel Dillerinden Birini Bildiklerine Dair Sertifika / Belge 

7. Yayınlanan Makale / Mesleki ya da Akademi Çalışmalarını gösteren belge/bilgi 

 

A) Gönderilen belgelerin asıl olması zorunlu değil, yetkili kurum tarafından onaylatılmış 

fotokopiler de kabul edilecektir. 
B) Tüm belgelerin yeminli tercüman tarafından Boşnakçaya çevrilmiş olması 

gerekmektedir. 

C) Kendi adlarına İslamî Pedagoji Fakültesi'nin belgelerin tercüme edilme ve denklik 

işlemlerini yapmasını isteyen başvuru yapan adayların istenilen belgeler yanı sıra bu 

işlemler için ücret yatırdıklarına dair dekontu göndermeleri gerekmektedir: 

 

Lisans Başvuruları için:  

300 KM / 150 € 

 

Yüksek Lisans Başvuruları için: 

600 KM / 300 € 

 

Doktora Başvuruları için:  

800 KM / 400 € 

 

Ek bilgileri (Türkçe olarak) +387 61 623 830 numarasından (viber, whatsapp, 

bip) alabilirsiniz.  
 

 

       DEKAN  

 

       Prof. dr. Muharem Adilović 

 

 

http://www.ipf.unze.ba/
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YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETİ 

 (Türkiye vatandaşları için 50% indirim ) 
 

 

LİSANS: 

Hazırlık  2000 € 
1. sınıf  2000 € 
2. sınıf  2000  € 
3. sınıf  2000 € 
4. sınıf  2000 € 

 

YÜKSEK LİSANS: 
Hazırlık  2000 € 

1. sınıf  6000 € 
 

DOKTORA: 
Hazırlık  2000 € 

1. yıl  5000 € 
2. yıl  5000  € 
3. yıl  5000 € 

 

 
ORTA ASYA, YAKIN DOĞU, ASYA VE  AFRİKA DAN GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN 

(ARABAN ÜLKELERİ HARİÇ) 
YUKARIDAKİ BELİRTİLEN TÜM MİKTARLARDA %50 İNDİRİM VAR 

 
 
 

 

http://www.ipf.unze.ba/

