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Türkçe
Öğr. Gör. Özcan KARATAY
Öğr. Gör. Ferhan UÇAK,Öğr. Gör. Zafer Duran
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Tarihçe
Program 2016-2017 Güz yarıyılında eğitime başlamıştır.
Alınacak Derece
Öğrenciler müfredat programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “İşletme Yönetimi” alanında Önlisans
derecesi ile mezun olurlar. Bu bölümü bitiren öğrenciler önlisans diploması ve Meslek Elemanı unvanı almaya hak kazanırlar.
Kabul Koşulları
Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak
zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.
Üst Kademeye Geçiş
İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,
İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık,
Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletme, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans programlarına dikey geçiş yapma olanakları vardır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için, yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği program içeriğindeki dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak ve ağırlıklı
genel not ortalamasını 2.00 ile tamamlamak esastır.
Mezun İstihdamı
Program mezunları, iş hayatında özel sektör veya kamu kesimi de dahil olmak üzere bütün işletmelerde pazarlama, finans, muhasebe, bankacılık,
sigortacılık, halkla ilişkiler, insan kaynakları alanlarında sanayi ve ticari işletmelerde ara elemanı olarak iş imkanı bulabilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirmeler Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak
gerçekleşir.
Program Öğrenme Çıktıları
Sıra No Açıklama
1
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk
alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
2
Kendi dili ve tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
3

5

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz
edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve
uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
Teorik alan bilgilerini uygulamada kullanabilme becerisi

6

Etkili iletişim kurma tekniklerine hakim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.

7

Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi.

8

Sosyal kültürel ve toplumsal sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulama, yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.

9

Kalite ve standartlar konularında bilgi sahibi olur.

4

10
11

Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisine sahip olur
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

