Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Programı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞLETME
Tanıtım Kılavuzu

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

İŞLETİM UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Genel Tanıtım
İşletme bölümünün temel felsefesi; değişen işletmecilik anlayışının gereksinimleri ile uyumlu, küresel
bakış açısını vurgulayan, nitelikli bilgiyi çağdaş ve gelişmiş bir eğitim-öğretim ortamında öğrencilerimize
aktarabilmektir. Sürekli değişimin yaşandığı böylesi bir ortamda iş yapma süreçleri, yöntemleri ve
stratejileri de bu değişimle başa çıkmaya odaklanmak zorundadır. Artan iş dünyası dinamikleri yönetim
olgusunu hem daha karmaşık hem de daha esnek bir zihinsel yaklaşımla konuya yaklaşmayı
gerektirmektedir.
İşletme bölümü küresel rekabette başarılı olabilmek için öncelikle yönetim bilimleri, ekonomi ve sosyal
bilimlerin ilgili alanları ve diğer disiplinlerle ortaklaşa bir eğitimi amaçlamaktadır. İşletme bölümü
programı, öğrencilerin yeteneklerini keşfederek ülke ve iş hayatının kalkınması amacıyla bunların
kullanmasını hedefler. Öğrencilerin sosyal yönden gelişimini destekleyerek etkili iletişim becerileriyle
yenilikçi ve girişimci olarak iş hayatında başarılı olmalarını öncelikli amaçları arasında tutmaktadır.
İşletme bölümü yenilikçi ve rekabetçi bir anlayışla, esnek bir yönetimle bölüm mezunlarının bölge ve
dünya ile entegre bir şekilde donanımlı olarak lisansüstü çalışmalarını desteklemektedir.
Bu bağlamda İşletme Bölümümüzün temel amacı; iş dünyasında karşılaştıkları sorunları çağdaş yönetim
yaklaşımları yardımıyla analiz edebilen, bu sorunlara rasyonel ve bilimsel çözümler getirebilen, aynı
zamanda kendi işyerini kurabilecek bilgilerle donatılmış, karar alma sürecinde bilimsel verilere dayalı
hareket edebilen ve çağdaş fikirlere ve gelişmelere açık "yönetici veya yönetici adayları" yetiştirmektir.
Akademik programlarımızın hazırlanmasında, ulusal ve uluslararası kuruluşların gereksinimleri göz
önünde bulundurulmakta ve kendi alanında birikime sahip öğretim üyelerimizin görüşlerine paralel
olarak mevcut ders programları sürekli olarak gözden geçirilmekte ve güncelleştirilmektedir.
Programlarımızın temel amacı kendi alanında güncel bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, etik
ilkelere uyan, yaratıcı ve araştırmacı kişiliğe sahip gençler yetiştirmektir.
İşletme bölümü ders programımız öğrencilerimize yönetim-organizasyon, muhasebe-finans, üretimpazarlama alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunarak pazarlama, üretim, muhasebe, finans, yönetimorganizasyon alanlarında hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu elemanlarla ülkemizin en
önemli insan gücü kaynaklarından birisi olma niteliğindedir. Eğitim-Öğretim programımız teorik eğitim
yanında uygulamaya da olanak veren, güncel işletmecilik sorunlarını temel alan dersleri içermekte ve
bu dersler alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Dileyen öğrencilerimize bu
kapsamda farklı kuruluşlarda staj yapma olanağı da verilmektedir. Ayrıca, bölümümüz öğrencilerine
ülkemiz ve dünyanın farklı üniversiteleriyle yapılan ERASMUS, MEVLANA ve FARABİ değişim
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programları çerçevesinde değişik şehir ve ülkelere giderek en az bir dönem eğitim görme imkânı da
verilmektedir.
Kazanç
İşletme Bölümü programımız, geleceğin yönetici ve işletmecilerini, kamu ve özel sektördeki iş hayatına
çağdaş bir işletme eğitim programı ile yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İşletme programından mezun olan
öğrencilerimiz, işletmelerin işleyişi, işlevleri ve karar süreci ile ilgili geniş bir bakış açısına sahip
olacaklardır. Mezunlarımız kamu ve özel sektörde çeşitli yönetim kademelerinde çalışabilirler.
Pazarlama-satış, para ve sermaye piyasaları, bankacılık ve sigortacılık, finansman, finansal kuruluşlar,
uluslararası ticaret (ithalat-ihracat), satın alma, muhasebe - mali müşavirlik, halkla ilişkiler, üretim ve
planlama, yönetim danışmanlığı, insan kaynakları yönetimi, gümrük müşavirliği alanlarında görev
yapabilmektedir. Ayrıca lisans mezunlarımız, lisansüstü öğrenimlerini tamamlamak suretiyle
üniversitelerin akademik kadrolarında yer alabilirler.
Kimler katılabilir?
İşletme ile ilgili olarak kariyerini geliştirmek, kendini geliştirmek, bilgi ve becerileri edinmek ve bu
alanda çalışıyor olup bilgilerini güncellemek isteyen Lisans mezunu olan kişiler bu programa katılabilir.
Alım Şartları
1-Lisans diplomasına sahip olmak.
2-Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK)
onaylatmış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz).
3-Tezsiz Yüksek Lisansta ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.
4-YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen Türkçe kurslarından herhangi birini
başardıklarına dair belge sahibi olmak (Yabancı Öğrenciler için geçerlidir. Türkiye’de bir Yüksek Öğretim
Kurumundan mezun olan Yabancı Uyruklu öğrencilerden Türkçe Dil şartı aranmaz).
Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü
Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü sadece lisans genel not
ortalamasına göre yapılır. Öğrencilerin puanları, lisans genel puan ortalamalarına puanlarına göre
sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.
Online Başvuru
Adaylar başvuru işlemlerini; http://ubys.bartin.edu.tr adresinden “Menü” ye daha sonrada “Enstitü
Başvurusu” sekmesini tıklayarak gerçekleştirebilirler.

Kesin kayıt için İstenilenler
1-Tezli ya da Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru için Lisans mezuniyet belgesi veya bu belgenin
Enstitüce onaylı örneği(Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak eşdeğerlik belgesi) Doktora Programlarına başvuru için
de Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği.
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2- Yüksek Lisansa başvuranlar için Lisans, Doktoraya başvuranlar için Tezli Yüksek Lisans Not Durum
Belgesi (Transkript) aslı veya Enstitüce onaylı örneği.
3-2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm, son altı ay içinde çekilmiş).
4-Erkek öğrenci adayların askerlik durum belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olacak.)

Kontenjan
50 öğrenci

Ücreti
1500 TL
NOT: Uzaktan Öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin kesin kayıt öncesinde dönemlik eğitim
ücret bedelini TC kimlik numaraları ile Vakıfbank veya Ziraat Bankası ATM lerinden yatırmış olmaları
gerekmektedir.

Ders İçerikleri
Anket Hazırlama Teknikleri
Girişimcilik ve Yenilikçilik
Modern Yönetim Teknikleri
İleri Finansal Yönetim
İleri Finansal Muhasebe
Örgütsel Davranış
İşletmelerde Stratejik Yönetim
Maliyet Yönetimi
Modern Satış Yönetimi
Sermaye Piyasası
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Tüketici Davranışları ve Uygulamaları
Finansal Tablolar ve Analizi
Muhasebe Denetim
Veri Analiz Teknikleri
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Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Örgütsel Davranış
Etkin Liderlik ve Yöneticilik
Dönem Projesi

Detaylı Bilgi
Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden (http://sbe.bartin.edu.tr/ ) öğrenebilirsiniz.
Tel:
0378 223 54 30
0378 223 54 36
0378 223 54 37

Bölüm sitesi (Öğretim elemanları, bölüm tanıtım vb.)
http://isletme.bartin.edu.tr/ adresini tıklayınız.

