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MİNHÂC İLİM AKADEMİSİ
Minhâc İlim Akademisi, Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı’nın
eğitim projelerinden biridir. Bu program, farklı fakülte ve
bölümlerde lisans ve lisansüstü eğitimi görmekte olan kız
öğrencilere yönelik, millî ve manevî değerleri ihtiva eden,
ilmî ve ahlâkî farkındalıkla birlikte ferdî ve toplumsal
faydayı esas alan bir bilgi birikimi sunmaktadır. Bu gaye
ile eğitim programı üç noktaya odaklanmaktadır:
(i) İlmî altyapıya sahip bireyler yetiştirmek üzere, üniversite öğrencileri arasından seçilen katılımcılara Temel
İslâmî İlimler ile Sosyal ve Beşerî İlimler alanında nitelikli
bir eğitim desteği,
(ii) Akademik kaliteyi hedefleyen akademik danışmanlık
birimiyle katılımcılara rehberlik,
(iii) Topluma fikrî ve kültürel katkı sağlayacak etkinlik ve
projelerin oluşumuna altyapı oluşturmak üzere, katılımcıların hitabet, tarih, gezi, tiyatro gibi sanatsal eğitimlerle
desteklenmeleri veya ilgili eğitimlere yönlendirilmeleri.
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AKADEMİNİN SÜRESİ
Program 2 yıllık zorunlu bir eğitim süreci olan Kademeli
Eğitimi kapsamaktadır. 2 yılı başarı ile tamamlayan
katılımcılara, ek olarak 2 yıllık ihtisas programı sunulmaktadır. İhtisas Eğitimi akademik danışmanlık, araştırma teknikleri, makale yazımı, dil eğitimi veya desteği,
sanat ve kültür konularında akademik kurulun belirlediği
şekilde düzenlenmekte; katılımcıların talep ve yeterliliklerine göre değişiklik arz etmektedir.

AKADEMİDE NELER VAR?
Kademeli Eğitim
2 yıl sürecek olan eğitim programı 4 ders
dönemine ayrılmaktadır. Her dönemde 4,
toplamda ise 16 ders mevcuttur.
Her ders için 10 haftalık müfredat uygulanmaktadır. Kademe süresince icra edilecek
sınav ve muadili ölçme sistemiyle katılımcıların dönem içerisindeki performansları
değerlendirilmektedir.

Kültür-Sanat Etkinlikleri
Kademeli eğitimi başarıyla bitiren
katılımcılara, akademik kurulun
yönlendirmesiyle kültür ve sanat alanında
katılacakları etkinlikler için destek
verilmektedir.

Atölye Çalışmaları
Kademeli eğitim programı ile birlikte katılımcıların talepleri doğrultusunda atölye çalışmaları yapılmaktadır.Örneğin ‘Tarih’, ‘Esmaü’l Hüsna’ ve’Kırık Meal’ atölyeleri devam etmektedir.Belirli bir kontenjan tayin edilmiş olan
atölyeler öncelikli olarak akademide yer alan
katılımcılara, kontenjan mevcut olması durumunda dışarıdan katılımcılara açıktır.
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Seminerler
Çeşitli konularda alanında uzman olan isimlerin davet edildiği aylık seminerler düzenlenmektedir. Farklı alanlar, güncel ve tarihi
konular katılımcıların istifadesine sunulmaktadır.

EĞİTİM PROGRAMI
I.YIL
I.DÖNEM

II.DÖNEM

Akaid I

Akaid II

Tefsir I

Hadis I

İslam Ahlakı

Önder Şahsiyetler

Çağdaş Fikir Akımları

Ümmet Coğrafyası
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II.YIL
I.DÖNEM

II.DÖNEM

Tefsir II

Kur’an Kıssaları

Hadis II

Fıkıh II

Fıkıh I

Siyer II

Siyer I

Konulu Hadis

SIKÇA SORULAN SORULAR
Minhâc İlim Akademisi’ne nasıl başvurabilirim?
Kayıt olmak için www.hikmetvakfi.com sitesindeki formu
doldurmanız yeterlidir. Başvurular 1 Eylül-22 Eylül 2017
tarihleri arasında web sitesi üzerinden alınacaktır.
Dersler hangi gün/günler yapılmaktadır?
Ders günleri program yoğunluğuna göre her kademede farklılık
gösterebilir. Ancak Cumartesi en yoğun ders günüdür.
Dersler nerede yapılmaktadır?
Derslerimiz Hikmet Eğitim ve Kültür Vakfı’nda yapılmaktadır.
Derslere katılım için ücret alınıyor mu?
Hayır, aksine akademiye kabul edilen öğrencilere burs imkânı
sağlanmaktadır. Ancak atölye çalışmaları için sembolik bir
ücret alınmaktadır.
Akademi başvuruları nasıl değerlendiriliyor?
Başvurular üç aşamada değerlendirilir:
Ön Eleme: İnternet üzerinden yapılan başvurular akademik
kurul tarafından adayın ağırlıklı not ortalaması ve YGS/LYS
puanlarına bakılarak yapılır.
Yazılı Sınav: Ön elemeyi geçen adaylar yazılı imtihana tabi
tutulurlar.
Mülakat: Yazılı imtihan ve adayla yapılan yüz yüze görüşme
akademik kurul tarafından puanlama usulü ile değerlendirilir.
Bu üç aşama sonrasında başarılı görülen adaylar akademiye
katılmaya hak kazanır.
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Kademe başarısı nasıl ölçülüyor?
Her kademede iki sınav yapılmaktadır. Akademik kurul sınav
sonrasında not ve devam değerlendirmesi yapar. 70 ve üzeri
başarı puanına ve %20’den düşük bir devamsızlık oranına
sahip katılımcılar bir sonraki kademeye geçmeye hak kazanır.
Ayrıca dönemlik okul ortalamaları da değerlendirme kriterleri
arasındadır.

