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İŞLETME UZMANLIĞI

Bir lider olmak fırsatı!



Uzmanlık pasaportu
Bu uzmanlığı seçmek için 3 ana sebep
Dersler
İş uygulaması
İş uygulamalarının yerleri
Bizim kulüpler 
Bilimsel – araştırma falyetleri
Bu mesleğin ana hedefi
Akademisiyen kadro
Değerli başvurucu!

İÇİNDEKİLER



UZMANLIK PASAPORTU

Profesyonel hizmetler:

-iş ve girişimcilik;

-ekonominin sektörleri;

-finans ve bankacılık sistemi;

-işletme. 

6M050700-Işletme Yüksek lisans 

2 yıllık eğitim;

Eğitimin Türü - Örgün;

Eğitim düzeyi – Yüksek lisans;



BU UZMANLIĞI SEÇMEK İÇİN 3 ANA SEBEP:

Özel işinizi 

oluşturabilme

Iyi bir gelirı var

Lider olmak fırsatı1

2

3



6M050700 -

İşletme

Her öğrenci modüllerinin bir listesini seçmekte 

serbesttir. Ayrıca kendi uzmanlık alanında becerilerini 

geliştirebilir.

Modül – İşletme ve 

pazarlama

Modül   –

İşletme yönetimi

Modül   – İnsan 

Kaynakları Yönetimi

Zorunlu Devlet modülleri

Profesyonel lik modülü

Özel Bilim Traektori modülü

TEMEL PROFİL MODÜLÜ

ÜNIVERSITE 

SEÇMELI MODÜLÜ

Profesyonel lik 

Seçmeli modülü

ÖEA 1 İnsan Kaynakları Yönetimi

ÖEA 2 İnovasyon Yönetimi 

MODÜL YOLU 

BIREYSELLEŞTIRILMIŞ 

EĞITIM

Менеджмент мамандығы

Meslekler için yukarıdaki zorunlu derslerin tamamı deneyimli ve nitelikli profesörler 

tarafından verilmektedir

DERSLER

Zorunlu ve  seçmeli dersler



Eğitim, Endüstriyel ve Tez öncesi Stajları Bilim Bakanlığının standartlarına göre 

gerçekleştirilir:

 I Kurs «Araştırma Stajı I» - 4 Hafta

 II Kurs «Pedogoji Stajı» - Sürekli

 II Kurs «Araştırma Stajı II» - 8 Hafta

İŞ UYGULAMASI



İŞ UYGULAMALARININ YERLERİ

Bütün pratik dersler kurumlarda, işletmelerde, şirketlerde ve çeşitli

devlet kurumları ile anlaşmalı olarak büyük şehirlerde ve bölgesel

merkezlerinde tutulmaktadırlar:

Yerel Üniversitelerde pedogoji alanda, ayrıca

«Turkuaz Invest»

«Pupil»

«KazTermoPlast»

«CAT Central Asia Trading»



İlmi Araştırma Çalışmaları

6M050700-İşletme Yüksek Lisans uzmanlığı öğrencileri Tez yazmakla beraber ilmi

uluslararası konferanslara katılırlar ve bölümün ilmi yönünü geliştirmede katkıda

bulunurlar.



BİZİM KULÜPLER



BU MESLEĞİN ANA HEDEFİ

İyi bir işletme yöneticisi olmak,

strateji geliştirme yeteneğine sahip

olmak. Şirketin stratejisi pazarında

şirketin konumunu güçlendirmek

gerektiğini ve küresel hedeflerin

çaba, katılımı ve müşteri

memnuniyeti, başarılı rekabet ve

başarı koordinasyonu sağlamak

üzere kapsamlı bir yönetim planı

kura bilmek.

Onun için meslek seçimi - bu

düşünceli ele alınmalı gereken ciddi

bir sorundur.
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Değerli başvurucu!

İşletme alanında Yüksek lisans aldıktan sonra, herhangi bir sanayi yönetiminde

şirketler ve kurumlarda iş yapa bilirsiniz. Finansal planlama organizasyon

alanında ileri bilgisi var olan, yönetimin psikolojik yönleri, kapsamlı ve tutarlı

gelişme zorlukların üstesinden yeteneği sahip olup, elde ettiğiniz bilgileriniz size 

şirketlerde başarılı bir kariyer yapmakta yardımcı olacaktır.

Uzmanlık alanı

İşletme

Uzmanlık şifresi

6M050700

Fakülte

Sosyal Bilimler

Eğitim Düzeyi

Yüksek Öğretim

Eğitim Türleri

Örgün

Tercih etme dersi

Coğrafya

Profil dersi

Matematik


