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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

 

ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI  

 

 

 

MİSYON: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı’nın misyonu, özel 

gereksinimi olan bireylerin eğitimi konusunda yeni bilgi, teori ve araştırmalar oluşturmak, geliştirmek ve yaymaktır. 

Anabilim Dalı öğretim elemanları bu misyonu; (a) alanda çalışacak araştırmacılar ve eğitimciler gibi liderler yetiştirerek 

ve (b) alanla ilgili bilgi birikimini genişletmek amacıyla araştırmalar ve farklı bilimsel etkinlikler düzenleyerek 

gerçekleştirmektedirler. 

 

VİZYON: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı’nın vizyonu, 

lisansüstü eğitim imkânlarıyla alanda hem araştırma ve projeler gerçekleştiren hem de öğretmen yetiştirme konusunda 

uzman öğretim elemanları yetiştirmektir. 

 

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ:  

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Özel Eğitim Anabilim Dalı’nın stratejik amacı özel 

eğitimin tüm bilim alanlarına yönelik lisansüstü programlar açmak ve hem ulusal hem de uluslararası araştırmalar ve 

projeler gerçekleştirmektir. 

Bu stratejik amaç çerçevesinde Özel Eğitim Anabilim Dalı’nın hedefleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

1- Özel Eğitim doktora programı açmak; 

2- Otizm spektrum bozukluğu eğitimi bilim dalında yüksek lisans ve doktora programları açmak; 

3- Öğrenme güçlüğü eğitimi bilim dalında yüksek lisans ve doktora programları açmak; 

4- Özel yetenekliler eğitimi bilim dalında yüksek lisans ve doktora programları açmak; 
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5- İşitme engelliler eğitimi bilim dalında yüksek lisans ve doktora programları açmak; 

6- Erken çocuklukta özel eğitimde yüksek lisans ve doktora programları açmak; 

7- Görme engelliler eğitimi bilim dalında yüksek lisans ve doktora programları açmak; 

8- Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirmek; 

9- TÜBİTAK projeleri gerçekleştirmek; 

10- Kamu kurum ve kuruluşlarıyla projeler gerçekleştirmek; 

11- BAP projeleri gerçekleştirmek; 

12- Ulusal ve uluslararası dergilerde yayın sayılarını artırmaktır. 

 

 

GÜÇLÜ YÖNLERİ  

1- Farklı bilim dallarında öğretim elemanlarının istihdam edilmesi 

2- Prof., Doç. ve Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere tüm unvan seviyelerinde öğretim üyelerimizin olması 

3- Yurtdışı eğitimli/deneyimli öğretim üyelerimizin olması 

4- Uygulama deneyimli öğretim üyelerimizin olması 

5- Bir tezli ve bir tezsiz bağımsız programımızın olması 

6- Anadolu Üniversitesi ile ortak doktora programımızın olması 

7- Bilimsel yayın yapma potansiyelimizin yüksek olması 

 

GELİŞTİRİLMEYE AÇIK YÖNLERİ 

1- Özel eğitimin tüm bilim dallarına yönelik öğretim üyesi istihdam edilmeli 

2- Bağımsız özel eğitim doktora programı açılmalı 

3- Araştırma görevlisi istihdamı artırılmalı 

4- Özel eğitim YÖK öncelikli alanlar kapsamında olduğu için araştırma görevlisi ve burs imkânlarından 

daha fazla yararlanılmalı 

5- Özel eğitim alanında lisansüstü program çeşitliliği artırılmalı 

 

 

 

 

 


