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Bölüm
Bölüm Başkanı

İşletme Yönetimi
Okt. Nuran ÖZTÜRK

Bölümün amacı

Yönetici yardımcılığı ve orta kademe yöneticilik
pozisyonlarında çalışabilecek veya kendi adına işyeri açıp
çalıştırabilecek ara insan gücü yetiştirmek

Bölümün Hedefi

Amaçlar kısmında belirtilen nitelikler çerçevesinde belirtilen
becerileri kazandırmak.
1-Örgütsel yapı içerisinde planlama, organizasyon, liderlik
ve kontrol mekanizmalarının nasıl işleyeceğini anlatabilir
2-Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahiptir
3-Takım çalışmalarında etkin biçimde rol alarak takımın
ilerlemesine katkıda bulunur
4-Bilgisayar ve gerekli paket programı kullanımı becerisine
sahiptir
5-İş dünyasının yasal çerçevesini düzenleyen başlıca hukuk
kurallarını dikkate alır
6-İşletmede kullanılan temel yöntemler ve bu yöntemlerin iş
dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibidir
7-İş çevresinde finansal analiz tekniklerinden faydalanır

Öğrenme Çıktıları

8-Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki
uygulamalarını tanır
9-İşletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans,
insan kaynakları, muhasebe alanlarının en az birinde
uygular
10-Araştırma konusu ile ilgili kaynaklara ulaşabilme,
konuyu analiz edebilme,yazım kurallarına uygun bir rapor
hazırlayabilme ve hazırladığı raporu sözlü sunabilme ve
sorulara cevap verebilme becerisi vardır
11-Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve
sonuçlandırma yetisindedir.
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Eğitim Öğretim
Yöntemleri

Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi
destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya
yönelik aşağıdaki yöntem ve teknikler uygulanır. Ders,
Tartışmalı Ders, Özel Destek, Yapısal Örnekler, Role
Yapma, Drama, Problem Çözme, Vaka Çalışması, Beyin
Fırtınası, Küçük Grup Tartışması, Gösterim, Benzetim,
Seminer, Grup Çalışması, Saha Çalışması, Laboratuar,
Ödev, Sözlü Sunumlar, İnceleme, Anket Çalışması, Konuk
Konuşmacı, Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri ve Projeleri

Verilen Derece

Ön Lisans

Kabul Koşulları

Meslek yüksekokul programlarının birinci sınıflarına
öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından düzenlenen seçme ve yerleştirme sınavları
sonuçlarına göre yapılır. Öğrencilerin kayıtlarının
kesinleşmesi için aşağıda belirtilen şartları yerine
getirmeleri gerekir: a) Lise veya dengi bir okuldan mezun
olduğunu gösteren bir diploma veya resmi belgeyi ibraz
etmek, b) Sağlık durumu veya askerlik görevi ve benzeri
yönlerden engelli olmamak.

Üst Kademeye
Geçiş

İşletme programı öğrencileri; iki yıllık ön lisans
diplomalarını aldıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açık
Öğretim Fakültesinin İşletme, İktisat, Halkla İlişkiler, Kamu
Yönetimi bölümlerine sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık
fakülte diploması alabilmektedirler.

Mezuniyet
Koşulları

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak, kendisine
verilen dersleri ve stajını tamamlayarak programdan
başarıyla
mezun olur.

Ölçme ve
Değerlendirme
Yöntemleri

Öğrenciler her yarıyılda bir ara sınav ve yarıyıl sonu
sınavına tabi tutulurlar. Ayrıca, gerekli görüldüğü takdirde
proje, seminer, arazi çalışmaları, kısa sınav, ödev,
laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalara tabi tutulurlar.
Bir dersin, her yarıyılda bir ara sınavı yapılır. Ara sınav,
yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan
üzerinden verilir. Ara sınavın harf notuna katkısı %40’tır.
Yarıyıl sonu sınavının ve bütünleme sınavının harf notuna
katkısı %60’dır. Yarıyıl sonu sınavında 100 üzerinden en az
50 puan almak zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen
veya bu sınavdan en az 50 puan alamayan öğrencileri
bütünleme sınavına tabi tutulur. Dersin geçilmesi için en ara
sınavın %40+yıl sonu sınavı veya bütünlemenin % 60’ı 50 ve
üzeri olmalıdır.
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