İŞLETME
PROGRAMI

NEDEN İŞLETME EĞİTİMİ?
İşletme eğitimi almak için pek çok geçerli neden vardır.
Bu nedenler çoğunlukla, eğitim sürecinde edineceğiniz ve
üniversite sonrası yaşamınızda ve kariyerinizde size avantaj
sağlayacak olan önemli becerilerle ilgilidir. Aşağıda bu
nedenlerden bazıları hakkında bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca,
sorularınızı sormak ve bu eğitimin neden size uygun
olabileceğine ilişkin daha fazla bilgi edinmek için bir
İşletme Programı mezunu veya Program’da ders veren bir
öğretim elemanı ile temasa geçmenizi de öneriyoruz.

LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI YETENEKLERİNİZİ GELİŞTİRİN

Lisans eğitiminiz esnasında problem analiz etmek,
çözmek ve bu problemlere yönelik planlar ve
uygulama programları oluşturmak için takım
arkadaşlarıyla çalışacağınız birçok uygulamalı projeye
dahil olacaksınız. Bu grup çalışması size, yaşamınız
boyunca yararlanacağınız önemli liderlik ve takım
çalışması yetenekleri geliştirme fırsatı verecek.

EKİP
ÇALIŞMASI

İLETİŞİM BECERİLERİNİZİ GELİŞTİRİN

Bu eğitim kapsamında sık sık bir tartışmada taraf olup
kendi argümanınızı savunmanızı, başkalarını dinlemenizi
ve tartışmalara katılmanızı gerektiren sınıf içi
etkinliklerde yer alacaksınız. Ayrıca işle ilgili raporlar
yazmanız, sunumlar yapmanız da gerekecek. Bu
etkinlikler aracılığıyla yaşamda çeşitli kariyer alanlarında
ve rollerde verimli olmanızı sağlayacak iletişim
becerilerinizi geliştireceksiniz.

ÇOK DEĞERLİ BİLGİ VE BECERİLER EDİNİN

İşletme eğitimi finans, muhasebe, insan kaynakları
yönetimi, pazarlama, operasyon yönetimi, bilgi
teknolojisi ve işletme stratejisi gibi pek çok disiplin
içerir. Çeşitli meslek dallarında, hatta kişisel
yaşamınızda, faydalı olan bu disipline-özgü bilgi,
iş dünyasına girmeniz halinde özellikle değerlidir.
Örneğin, bir bütçenin nasıl oluştuTrulacağını ve
yönetileceğini öğrenmek, şahsi kaynakların nasıl
yönetileceğini bilmek herkes için önemlidir.
Eğitim sürecinizde bu çeşit bilgilerle donanmanın
yanı sıra karar verme, eleştirel düşünme, proje
yönetimi ve sayısal becerilerinizi de geliştirirsiniz.

KAZANÇ POTANSİYELİ YÜKSEK BİR KARİYERE SAHİP OLUN

Araştırmalar İşletme’nin, yeni mezunların mühendislik
ve bilgisayar biliminden sonra en yüksek maaşla
çalışmaya başladığı alanlar arasında olduğunu
gösteriyor. Bunun nedeni, sektörde İşletme programı
mezunlarına talebin, uygulama alanları kısıtlı diğer bazı
programların mezunlarına kıyasla daha yüksek olmasıdır.

BİRÇOK FARKLI ALANDA KARİYER FIRSATLARINDAN
YARARLANIN - SERBEST MESLEK DAHİL!
İşletme diploması çeşitli alanlarda kariyer fırsatları yaratabilir. Genellikle muhasebe,
finans, insan kaynakları, pazarlama vb. işletme fonksiyonlarına dayalı büyük işletmelerde
çok sayıda ve çeşitli kariyer olanakları vardır. Bunun yanı sıra, küçük işletmeler çoğunlukla
işletme disiplinleriyle ilgili geniş bilgi sahibi olan ve farklı roller üstlenebilen
‘tecrübeli, bilgili’ elemanlara ihtiyaç duyarlar. İşletme diploması size aynı zamanda bir gün
‘kendi kendinizin patronu’ olmanın yolunu açabilir çünkü kendi firmanızı kurup yönetmeniz
için gereken bilgileri sağlar.

YARATICI OLUN
think
creative

İşletme lisans eğitimi, yaratıcı ve yenilikçi
potansiyelinizi keşfetmenizi sağlar. Yeni ürün ve
iş fikirleriniz mi var? Yeni problem çözme yaklaşımları
geliştirmeyi seviyor musunuz? O halde İşletme eğitimi
size uygun olabilir!

learn

brain

idea
mind

MODERN OFİS İÇİN KENDİNİZİ HAZIRLAYIN
İşletme eğitimi size, modern ofis
ortamında gerekli en güncel yazılım
çözümlerini kullanmak için
ihtiyacınız olan becerileri kazandırır.
Teknolojiyi kullanmayı öğrenmek
işletme ortamının herhangi bir
pozisyonunda daha etkin ve
değerli olmanızı sağlar.
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