Okan “İş Dünyası İşbirliği” Modeli

1 İş Dünyasına Yakın Üniversite Vizyonu
Üniversitemizin kuruluş vizyonu iş dünyasına yakın bir üniversite olma vizyonu üzerine kurgulanmıştır.
Biz bunu bir adım daha ileri götürerek İstanbul İş Dünyasını uygulama laboratuvar sahamız olarak
tanımladık ve işbirliği modelimizi bunun üzerine inşa ettik.

2 İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İktisadi ve idari Bilimler Fakültemizin ismini İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ yaparak, İş
Dünyasına açık ve net mesaj vermek istedik. Böylece “Ekonomik-Politik bir ortamda Değişen
İşletmeler” temamızı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültemizin yeni akademik programlarının teması
yaptık. Fakülteyi küresel gerekliliklere uygun olarak dönüştürdük. Girişimcilikten Uluslararası İlişkiler
ve Diplomasiye kadar farklı alanlarda alt uzmanlık alanları tanımladık.

3 Laboratuvar olarak İstanbul İş Dünyası
İşletme ve Yönetim Bilimleri fakültemiz ile İş Dünyasını laboratuvar olarak tanımladık. Bu kapsamda;

3.1 Markalı Dersler
Çok önem verdiğimiz yaratıcı bir proje olan markalı dersleri eğitim sistemimize entegre ettik. Sektör
lideri şirketler ile markalı dersler oluşturduk ve ders bünyesindeki uygulamaları bu şirketlerin
metodolojileri ile hayata geçiriyoruz. Dersi staja, CO-OP’a ve iş imkanlarına dönüştürülmesine yol açtık.

3.2 700’den fazla şirket ile işbirliği
Kariyer merkezimiz aracılığıyla geniş bir şirket işbirliği havuzumuz oluşturduk ve bunu öğrencilerimize
staj ve iş başvuruları için açıyoruz.

3.3 Zengin Staj imkanları
Stajı çok önemsiyoruz. Zorunlu stajlarımız olduğu gibi gönüllü stajları teşvik ediyoruz.

3.4 CO-OP programı
CO-OP programını yoğun olarak uyguluyoruz. Akademik programlarımızı CO-OP uyumlu hale getirdik.
Şirketler ve öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz.

4 Öğretim Üyesi Demografisi
Akademik olarak uluslararası eğitim tecrübesi yüksek seçkin üniversitelerden mezun akademisyen
profilimize ilaveten sektörde ve alanında kendini ispatlamış ve aynı zamanda doktora eğitimlerini de
tamamlamış bir akademik kadroyu da içselleştirdik.

5 Girişimcilik Eko Sistemi
Üniversitede bir girişimcilik ve inovasyon eko sistemi oluşturduk.

5.1 Girişimcilik Dersini İlk Açanlardanız
Tüm üniversiteye zorunlu ders olarak sunduğumuz Girişimcilik dersinde, alanında büyük başarılara
imza atmış girişimcileri öğrencilerimizle buluşturarak girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlıyor
ve öğrencilerimizi girişimciliğe teşvik ediyoruz.

5.2 Girişimcilik Alt Uzmanlık Alanı
İşletme Bölümü altında girişimcilik alt uzmanlık alanı tanımlanarak öğrencilerimizin odaklaşmasını
hedefliyoruz.

5.3 Girişimcilik YANDAL programı
Tüm üniversite öğrencilerimiz girişimcilik YANDAL programına ücretsiz olarak katılabilmelerini
sağlıyoruz.

5.4 Başlangıç Sermayesi Desteği
İş fikirleri ve iş planları onaylı öğrencilerimize başlangıç sermayesi desteği olarak TÜBİTAK ve KOSGEB
kaynaklarına ulaşmalarını kolaylaştırıyoruz.

5.5 STARTUP Kuluçka Merkezi
Startup şirketlerini geliştirebilmek için kuluçka merkezinde koçluk desteği veriyoruz.

6 Zengin İşletme YANDAL programları
İş Dünyasına yakın olma vizyonumuz çerçevesinde tüm üniversite öğrencilerimize yönelik olarak
zengin İşletme tabanlı YANDAL programları sunuyoruz. Böylece bir mühendis MBA altyapısını alarak
Okan’dan mezun olabiliyor.

7 İş Simülasyonlarına Dayalı Çağdaş Eğitim
İşletme tabanlı derslerimizde uygulamayı uluslararası iş simülasyonlarıyla hayata geçiriyoruz. Bu sene
Çin’de faaliyet gösteren 5 otomotiv şirketini farklı bölümlerde okuyan öğrencilerimize kurdurtup iş
simülasyonlarıyla rekabet etmelerini sağladık. İşletme, Uluslararası Ticaret, Lojistik gibi programlarda
okuyan öğrencilerimiz için engin bir tecrübe platformu oldu.

8 Öğreterek Eğitmek
Öğrencilerimizin öz güvenini ve alan bilgisini geliştirmek için FODER (Finansal Okuryazarlık Derneği)
ile sosyal sorumluluk projesi yaptık ve öğrencilerimiz liselere Finansal Okuryazarlık eğitimleri verdiler.

9 Finans Lab.i İş Yatırım Trademaster ile açtık
İş Yatırım ile birlikte Finans Lab. açtık ve öğrencilerimiz eş zamanlı gerçek data ile eğitim imkanı
kazandılar.

10 İşletmeyi Havuz Programa Dönüştürdük
İşletme bölümünü havuz programa dönüştürüp 6 alt uzmanlık alanı tamamladık. Mezunlarımıza hem
İşletme Diploması hem de Alt Uzmanlık diploma eki veriyoruz.

