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GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
RESİM BÖLÜMÜ
Resim Bölümü 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Program "Genel Kültür" ve "Alan
Bilgisi" derslerinden oluşmaktadır. Alan dersleri “Resim Sanatı’nın” kuramsal ve uygulama
yanlarını kapsar. Programın amacı öğrencilerin disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı
güçlerini ve yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri
yorumlayabilme yetisini geliştirmek, sanatın doğasını ve görsel düşüncenin mantığını
sezdirecek gerekli kültürü kazandıracak eğitimi vermektir.
“Resim Bölümü” güzel sanatlar ve tasarımın çeşitli alanlarına özgün yaratılarla
katkıda bulunabilecek sanatçı ve tasarımcılar yetiştirerek, çeşitli yayınlar, projeler ve sanatsal
etkinliklerle toplumu eğiterek güzel sanatlar ve tasarımın yaşamın içinde yer almasına, bu
yolla da sanatsal ve yaratıcı değerlerin toplum yaşamında çoğalmasına katkıda bulunmayı
hedeflemektedir.
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler serbest ressam olarak çalışabilecekleri gibi
endüstri ve sanayinin ihtiyaç duyduğu tasarım ve uygulama alanlarında nitelikli personel
olarak istihdam edilebilirler.
2007 – 2008 yılında eğitim-öğretime başlayan “Resim Bölümü’ne”, lisans düzeyinde
25 öğrenci alınacaktır.
YERLEŞTİRMEYE ESAS OLAN PUAN
Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalına
Başvuru için Ön Koşullar
1- Sınavın yapıldığı yıla ait YGS’de puan türüne bakılmazsızın en az 180 puan almış olmak.
ÖNKAYIT ÜCRETİ: Talep edilmemektedir.
Sınav Değerlendirme Sistemi
-

Özel Yetenek Sınavı iki aşamadan oluşmakla birlikte yerleştirmeye esas olacak olan
puan (Yerleştirme Puanı) 2. Aşama sınavında elde edilen puandır. 1. Aşama sınavı
eleme sınavı niteliğinde olup bu aşamada elde edilen puanlar 2. Aşama sınavının
değerlendirmesinde dikkate alınmaz.

-

1. aşamada başarılı olup 2. Aşamaya girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmadan
BAŞARISIZ sayılırlar.

-

2. Aşama Seçme sınavında adaylar 2. Aşamada elde ettikleri puana göre en yüksek
puandan başlamak üzere sıralanacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış
olacak geri kalan yedek olarak ilan edilecektir.

-

Kesin kayıt süresinin bitiminden sonra kontenjanın dolmadığı durumda yedek listeden
asıl listeye geçişte puan önceliği dikkate alınır.

1. AŞAMA SINAV NOTUNUN HESAPLANMASI
Bu aşama 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanacak adayları belirlemek amacıyla yapılan
eleme niteliğinde bir sınavdır. Bu aşamada adayın yaptığı çalışma 100 puan üzerinden
değerlendirilir.
1. Aşama Özel Yetenek Sınavı sonunda sınava giren adayların tamamı başarı puanına göre
sıralanarak “I. Aşama Özel Yetenek Sınavı Sonuç Listesi” oluşturulur ve ilan edilir.
Yapılan değerlendirmede 50 ve üzeri puan alan adaylar BAŞARILI sayılarak 2. Aşama
Sınavına girmeye hak kazanırlar. 50 puanın altında kalan adaylar BAŞARISIZ sayılır ve
2. Aşama Sınavına girme hakkını elde edemeyerek elenirler.
2. AŞAMA SINAV NOTUNUN HESAPLANMASI
Bu aşamadaki değerlendirmede adayın sınav puanı, hesaplanırken.
ÖSYM’nin sınavın yapıldığı yıl için belirlediği Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme
ilkeleri uygulanır.
Bu aşamada adayın elde ettiği puan Yerleştirme Puanıdır.
Adaylar Yerleştirme Puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konur ve
kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış sayılır.
RESİM BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVLARIN UYGULANMASI
Resim Bölümü giriş yetenek sınavları, iki ana sınavdan oluşmaktadır.
Birinci Aşama (Eleme) Sınavı :

25 Ağustos 2017 Saat : 09.00

Birinci aşama özel yetenek sınavı ön eleme niteliğinde olup, seçme sınavına girmeye
hak kazanacak öğrencileri belirlemek amacıyla yapılır. Sınav, jürinin belirleyeceği bir konuda
"bellekten kara kalem desen" çalışması olarak çizgisel veya ışık - gölge tekniğine göre
yapılacaktır.
Birinci aşama eleme sınavında alınan puanlar baraj niteliğinde olup, kesin kayıtlarla
ilgili herhangi bir aritmetik değerlendirmeye alınmayacaktır.
İkinci aşama seçme sınavına girmek için en az (50) puan almış olmak yeterlidir.
Eleme sınavında jüri aşağıdaki nitelikleri göz önünde bulunduracaktır :
- Kompozisyon (düzenleme, yerleştirme, biçim)
- Oran- Orantı (proporsiyon, parçaların bütünle olan ilişkisi)
- Perspektif (mekanda görünüş)
- Teknik olgunluk (yansıtma seviyesi)
- Yaratıcılık
Birinci aşama sınavına katılmayan adaylar ikinci aşama sınavına giremezler.

İkinci Aşama (Seçme) Sınavı :

25 Ağustos 2017

Eleme sınavı sonunda jürinin belirlediği başarılı olan adayların katılabilecekleri bu
sınav seçme niteliğindedir. Bu aşamada adayın yaptığı çalışma 100 puan üzerinden
değerlendirilir.
Canlı Modelden Desen; 25 Ağustos 2017 Saat : 14:00
Çizgisel yada ışık-gölge tekniğine göre yapılacak kara kalem çalışmada jüri, eleme
sınavında kullandığı değerlendirme ölçütlerini göz önünde bulunduracaktır.
NOT : Sınav süreleri sınav başlangıcında jüri tarafından adaylara duyurulacaktır.

SINAVLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GÖRÜKLE YERLEŞKESİ
ÖĞRENCİ YEMEKHANESİNDE YAPILACAKTIR.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Adayların kesin kayıt için esas alınacak puanları belirlenirken II.Aşama (seçme) Özel
Yetenek Sınavından alınan puanı, adayın özel yetenek sınavından aldığı puandır. (ÖYSP). Bu
puanlar dikkate alınarak ÖSYM’nin sınavın yapıldığı yıl için belirlediği Özel Yetenek
Sınavı Değerlendirme sistemi ile adayların yerleştirmeye esas olan puanları hesaplanır.
YP (yerleştirme puanı) belli olan adaylar, en yüksek puandan en düşük puana doğru bir
sıralamaya konur.
Kontenjanlar dahilinde kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış asil ve yedek listeleri
belirlenir.
Kesin kayıtlardan sonra kontenjanlar dolmadığı taktirde yedek listelerden asil listelere
geçişte puan önceliğine itibar edilir.
SINAVLAR İÇİN GEREKLİ MALZEME
-

Nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerlik süresi dolmamış pasaport.
Kurşun kalem (resim yapmaya uygun)
Yumuşak silgi
50 x 70 ebadında duralit veya mukavva altlık (4 mm.lik)
(Sınavda kullanılacak kağıtlar sınav sırasında verilecektir.)

ÖZEL YETENEK SINAVI ÖN KAYITLARI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜM BAŞKANLIĞI
BİNASINDA YAPILACAKTIR.
Adres: Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanlığı
Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi / BURSA
Bilgi için Telefon No :
0 – 224 – 29 40 898
Fax No
:
0 – 224 - 543 10 80

