Bize Ulaşın

Misyonumuz
Tarih Bölümü, geçmişin bilimsel yöntem
ve
disiplinler
arası
bakış
açısıyla
incelenerek anlaşılabileceği tespitinden
yola çıkarak; tarih perspektifi kazanmış,
karşılaştığı problemleri çözebilen, ekip
çalışmasını başarıyla yürütebilen, analizsentez yapabilen, eleştirel ve sorgulayıcı
bir yaklaşım ile ömür boyu öğrenmeyi
hayat
prensibi
olarak
benimsemiş,
bilimsel/akademik
yaklaşımı
içselleştirebilmiş, yaratıcı düşünebilen,
kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize
edebilen, araştıran, alanının gerektirdiği
bilgi donanımını alarak Atatürk İlke ve
İnkılâplarını
benimsemiş
bireyler
yetiştirmeyi, bölge ve ülkemize kültürel ve
bilimsel katkı sağlamayı kendine özgörev
olarak benimsemiştir.

Adress: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Avşar
Yerleşkesi.
46100/Onikişubat/Kahramanmaraş
Phone: [0344]280 1495
Email: tarih@ksu.edu.tr
Web: http://tarih.ksu.edu.tr

TARİH
BÖLÜMÜ

Vizyonumuz
Geçmişin
incelenmesi
günümüz
koşullarında sürekli değiştiğinden, bilimsel
bilgiyi ve verilen eğitimi yeni yöntem ve
tekniklerle sürekli güncel tutmak, bu
çerçevede, çağdaş bir anlayışla ülke
insanının bilgi ve donanımının artması,
ulusal ve uluslararası düzeyde saygın
lisans ve lisansüstü mezunları ile ilgili
kurum ve kuruluşlar tarafından aranan,
tercih

edilen,

yurtiçi

ve

yurtdışı

ilgili

araştırma kurumları ile yakın işbirliği
içinde araştırma ve geliştirme projeleri
yürüten, bilgi üretip yayın yapan ve
Türkiye’nin bilim ve medeniyetine ciddi
katkıda bulunan bir bölüm olmak.

Ana Bilim Dallarımız
Eski Çağ Tarihi
Genel Türk Tarihi
Orta Çağ Tarihi
Yeni Çağ Tarihi
Osmanlı Müessese ve
Medeniyet Tarihi
Yakın Çağ Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Ana Bilim Dallarımız
Eski Çağ Tarihi
Genel Türk Tarihi
Orta Çağ Tarihi
Yeni Çağ Tarihi
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Yakın Çağ Tarihi
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Tarih Bölümü Mezunları;

Güçlü Bir Akademik
Kadro
Bölümümüz kurulduğu yıldan bu yana giderek
gelişen ve büyüyen kaliteli akademik kadrosu
ile üniversitemizin ve bölgenin en güçlü
ekiplerinden biri ile hizmet vermektedir.
Akademik kadromuz 6 Profesör, 1 Doçent, 9
Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 5
Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.



Yurtiçi ve yurt dışındaki üniversite,
enstitü ve araştırma merkezlerinde
akademisyen olarak,



Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde
öğretmen olarak,



Devlet kurumlarının çeşitli
kademelerinde,



Türk Tarih Kurumu,



Devlet Arşivleri,



Tapu Kadastro gibi kurumlarda uzman
araştırmacı olarak çalışabilmektedirler.

Öğrenme Hareketliliği


Erasmus



Farabi



Mevlana

