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Fakültemizde (İLİTAM) İlahiyat Lisans Tamamlama Programı’nın açılması ve
2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında 400 öğrencinin programa kayıt yaptırabilmesi Yüksek
Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmıştır.
İLİTAM programıyla, ön lisans derecesine sahip öğrencilerimiz, uzaktan eğitim
imkânlarından yararlanarak lisans diploması sahibi olabileceklerdir. Programının tüm
derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi”
diploması almaya hak kazanacaklar. Fakültemizde İLİTAM Programı, uzaktan eğitim
programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama
programı olarak yürütülecektir.
İLİTAM 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi Kafkas Üniversitesi
Akademik Takvimi ile aynı olacaktır. Derslerimiz, 2020 Ekim döneminde başlayacaktır.
İLİTAM
İLİTAM Programı, Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Merkezi
işbirliği ile açılan İlâhiyat lisans programlarının üçüncü ve dördüncü sınıflarındaki
dersleri içeren iki yıllık lisans tamamlama programıdır.
PROGRAMIN AMACI
İLİTAM Programının amacı, İlâhiyat ön lisans derecesine sahip kişilere, İlâhiyat
lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânları ile gerekli eğitim ve öğretimi
vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır. Programın diğer bazı
hedeflerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:
• Öğrencilerin iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz
yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkânsızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin
eğitim alabilmeleri,
• Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip
olduğu bilimsel ve akademik birikiminin, uzaktan eğitim teknolojisinin imkânları ve
Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile geniş kitlelere sunularak ülkemizde
yükseköğretimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunma,
• Dinin temel esaslarına ve öz kaynaklarına dayanan dinî bilginin, toplum
bütünlüğü huzur ve güvenine katkıda bulunacak şekilde bu konuda istekli olanlara
akademik yöntem ve duyarlıkla kazandırılması,
• Programın uygulanması ile dini yükseköğretim alanında yeni bilimsel araştırma,
geliştirme açılımlarının ortaya çıkması, dini yükseköğretimin gelişmesi,

• Diğer yükseköğretim kurumları, teknolojik destek sunan kurumlar ile işbirliği ve
tecrübe paylaşımının sağlanması,
• Programa katılan öğrencilere, ilâhiyat Ön Lisans programlarında almış oldukları
bilgileri ilâhiyat lisansı düzeyine çıkaracak şekilde geliştirirken onların sentezleme, analiz
etme, yorumlama, sorgulayabilme, eleştirebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi.
İLİTAM PROGRAMININ YÜRÜTÜLMESİ
1. İLİTAM Programı, yarıyıl esasına göre, ön lisans programı üzerine dört yarıyıllık
bir lisans tamamlama programı olarak yürütülmektedir.
2. İLİTAM programında ders geçme sistemi uygulanır. Programın birinci sınıf
derslerinin en çok üçünden başarısız olan öğrenci ikinci sınıfın derslerini alır. Üç dersten
fazla dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu dersleri tekrar ederler,
ikinci sınıftan ders alamazlar.
YETERLİKLERİ TAMAMLAMA
1. Öğrenciler her yarıyıl sonunda yarıyıl sonu (final) sınavlarından önce açılacak
olan bir haftalık “Yeterlikleri Tamamlama Programı”na alınırlar. Yeterlikleri Tamamlama
Programı Üniversite salonlarında, derse giren öğretim üyelerince yürütülür.
2. Ders başarı notunun hesaplanmasında, ara sınavların ortalamasının etkisi %10,
yarıyıl sonu sınavının etkisi %90’dir.

