Program Adı
Program Türü
Program Süresi
Öğrenim Türü
Puan Türü
Öğrenim Dili
Kontenjan
Hazırlık Durumu

Giyim Üretim Teknolojisi
Ön lisans
2 yıl
N.Ö.
TYT
Türkçe
20
Yok

Staj Durumu

4. Dönem boyunca işletmelerde mesleki eğitim programı
uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için
ismep.usak.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz

Taban Puanı
En Düşük Başarı Sıralaması
Programa Kabul Koşulları
Programa Özel Koşullar
Burs Olanakları
Programa Özel Materyal Bilgileri

Program Kazanımları

187,91365
1.715.035
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip
olmak ve TYT Sınavından yeterli puanı almış olmak.
Üç dönem ders bir dönem işletmelerde mesleki
eğitim uygulaması var.
Dersler hem teorik hem de mevcut olan atölyelerde
uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Dördüncü
dönemde işletmelerde mesleki eğitim uygulaması
kapsamında dersler tekstil ve hazır giyim işletmeleri
ile moda evlerinde yapılmaktadır.
-Teorik bilgileri mesleği açısından tanımlar,
-Analitik düşünme ve program çözme yeteneğine
sahip olur,
- Alanı ile ilgili tarihsel kaynakları tarama ve
araştırma yapar,
- Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip eder,
- Sanata dönük temel tasarım prensiplerini bilir,
moda resmi ve giysi tasarımı çalışmaları yapar,
-Hızlı ve doğru karar alabilme ve ortama uyum
sağlama becerisi kazanır,
-Giyim alanında iş akışını izleyerek süreci
değerlendirir,
- Moda ve giyim alanında otoriteleri tanır ve trendleri
takip eder,
-Ürün teknik analizi yapar, tanıtıma yönelik
koleksiyon hazırlayabilir,
-Alanı ile ilgili tasarım programlarını tanır ve tasarım
yapar,
-Hazır giyim alanında mesleki teknik bilgiye sahip
olur,
-Giysi tasarım sürecini bilir ve uygular,
-Alanında teknolojik araçları kullanabilir,
-Hayat boyu öğrenme bilinci kazanır,
-Tekstil ham maddelerini, malzemelerini ve
konfeksiyon yardımcı malzemelerini tanır,
-Kalıp çıkarma ve serileme tekniklerini bilir ve
üretim için istenilen kalıpları çıkartabilir,
-Malzeme ve bitmiş ürünün kalite kontrolü
konularında bilgi sahibi olur,
-Kaynakları değerlendirme ve maliyet analizi
yapabilme becerisi kazanır,

-Proje yönetme becerisi kazanır,
-İş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olur.

Mezuniyet Koşulları

Yerleşke Bilgileri
Çift Ana Dal Durumu
Yan Dal Durumu

Kayıtlı oldukları ön lisans biriminde, asgari 120 kredi
(AKTS) ders alan ve eğitim-öğretim programını
başarıyla tamamlayan, başarısız dersi olmayan ve
genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenci mezun
olmaya hak kazanır.
Uşak Üniversitesi Teknik bilimler Meslek
Yüksekokulu Ankara İzmir Yolu 8.Km Bir Eylül
Kampüsü, Merkez / UŞAK
-

