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Haftalık olarak salı günü yayınlanır.

150.000 TLTübitak Hibesi İle Neler Başarabileceğini Hayal Et ve Harekete Geç!
Teknolojik ve yenilikçi iş fikrine sahip olan, üniversitelerin lisans programlarından
bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin başvuruları bekleniyor!

İ

stanbul Teknokent BİGGİST Programı ile; yeni iş fikri sahibi genç girişimcilere mentorluk desteği verilerek,
iş fikirlerinin her anlamda test edilmesi, geliştirilecek ürünlere yönelik pazar
analizi yapılması, iş fikirlerinin ürüne
dönüşme ve ticarileşme noktasında yapılması gereken faaliyetlerin her aşamasında gerekli danışmanlık ve eğitim
hizmetleri sağlanmaktadır.
Portal üzerinden toplanan iş fikirleri
iki aşamalı bir eleme sistemine tabi tutulacaktır. İstanbul Teknokent Genel
Müdürü, İstanbul TTO yöneticisi ve
danışmanları, İnventist koordinatörü ve
danışmanları, girişimcilik ve ticarileşme
yönetimi sorumlusundan oluşan ön eleme heyeti ilk aşamada, fikrin teknoloji
tabanlı olup olmadığı - form içeriğinin
yeterli seviyede doldurulup doldurulmadığı kriterleri göz önünde bulundurularak bir ön eleme gerçekleştirilecektir.

Ön elemeyi geçen iş fikirleri, teknolojik
alanlara (bilgi-iletişim teknolojileri, sağlık-biyoteknoloji, kimya-malzeme-enerji vb.) göre ayrılarak, girişimcilerin jüri
heyeti önünde 10’ar dakikalık sunum
yapmaları istenecektir. Jüri Heyetleri;
teknolojik alanlarına sanayi temsilcileri,
İstanbul Üniversitesi akademisyenleri,
İstanbul Teknokent Genel Müdürü ve
İstanbul TTO Yöneticisi’ nden oluşacaktır.
İstanbul Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve kariyerinize büyük ivme
kazandıracak olan bu çok önemli projeye katılmayı düşünen öğrencilerin Haliç
Üniversitesi Kariyer Merkezi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Başvuruda
bulunan başarılı öğrenciler Haliç Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Daire
Başkanlığı tarafından ayrıca ödüllendirilecektir.Başvuru Linki :
http://bigg.inventist.gen.tr/

KARİYER HARİTASI
Proje Yöneticisi
Ölçeği ne olursa olsun geliştirilen her proje belirli standartlarda
başlıyor ve sona eriyor. Başlangıçtan bitişe ve hatta sonrasına
tüm süreçler proje yönetiminin alanına giriyor. Proje odaklı çalışma güncel trendlerden biri haline geldi. Mesleğiniz ne olursa
olsun kendinizi projelerin içinde bulabiliyorsunuz, bu nedenle
proje yönetimi geniş kapsamlı bir alan. PMP ve Prince2 gibi
sertifikasyonlara sahip olmak önemli bir avantaj. IT sektörü temelli çoğu çalışma proje yönetimi ilkelerine göre tasarlanıyor.
Temel Yetkinlikler
• Grup çalışmasına yatkın olma
• Liderlik vasıflarına sahip olma
• Planlama ve organizasyon yeteneği güçlü olma
• Analiz ve tasarım yapabilme
• Akıl, bilgi ve teknoloji temelli düşünebilme
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HALİÇ
ÜNİVERSİTESİNDE BİR
İLK DAHA: ULUSAL
VE ULUSLARARASI
YÖNETİM KİTABI
ÇALIŞTAYI 1
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Haliç Üniversitesi Rektörlüğü
ile Strateji ve İş Geliştirme
Daire Başkanlığı tarafından
farklı üniversitelerden gelen
ve bölüm yazarlığı yapacak
olan Çok Değerli Prof., Doç.
ve Y.Doç. Hocalarımızdan
oluşan güçlü bir ekip ile Haliç
Üniversitesi Senato Odasında
yaklaşık 5 saat süren yönetim
konusunda bütün yerleşik
inançları değiştirecek Ulusal
ve Uluslararası Yönetim Kitabı
Çalıştayı 1 gerçekleştirildi.
Ayrıca, çalıştayı gerçekleştiren
hocalarımıza Stratejik Paydaş
Analizi Katılım Anketi
uygulandı. Hocalarımızla Haliç
Üniversitesi İşbirliği ile çeşitli
Projelerin Planlaması yapıldı.
Bilim camiasına ve
uygulayıcılara hayırlı olsun
dileklerimizle!

KARİYER MERKEZİ ETKİNLİKLERİ
5 Ocak - 5 Mayıs 2018
Mezun Mentor Pilot Projesi
17 mezun öğrencinin mentorluk yapacağı pilot projeye
26 öğrenci ataması yapıldı. Pilot projenin sonuçlarına
göre tüm mezun ve öğrenciler için bu uygulamayı başlatmak istiyoruz. Bu proje ile Haliç Üniversitesi mezun
ve öğrencilerinin iletişimde kalarak gerçek bir network
oluşturması beklenmektedir.
12 Ocak 2018
Kariyer Merkezi İŞKUR Uygulamalı İş Arama Becerileri Eğitimi
Kurum tarafından hazırlanan sertifikalar öğrencilere dağıtılacaktır.
15 Aralık 2017 – 15 Ocak 2018
Kariyer Merkezi Ropörtajı Yayınlandı
HUGİP Kulübü e-dergisinde yayınlanmıştır.
Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı

Kariyer Postası
KULÜP ETKİNLİKLERİ

KİTAP ÖNERİSİ

Üniversitemiz Öğrenci Konseyinin başlattığı ilk etabında
Gönüllülük Kulübü Projelerinde gidilen ve ihtiyaç sahibi
çocukların (sevgi evleri, hastaneler, ülkemizin dört bir yanındaki köy okulları vb.) isteklerinin gerçekleşeceği projedir.
Proje B-C blok arasında bulunan tamamı öğrencilerimizin el emeği ile hazırlanmış ağaç ile başlamış olup yıllarca
farklı konseptler ile devam etmesi planlanmaktadır. Projeye destek vermek için İyilik Ağacından istek kartı seçerek
5 gün içerisinde ağacın yanında bulunan hediye haznesine
kartlarla birlikte hediyeleri bırakabilir yada kartlarla birlikte bağış kumbarasına bağışlarınızı atabilirsiniz.
Projemizin tüm ayrıntılarını sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Önerilerinizi bekliyoruz.
İletişim: Selin Ensari, 05313034777
@tchalickonsey @halicgonulluleri

Adı: Geleceği Keşfedenler
Yazar: Walter ISAACSON
Baskı Yılı: 2017
Yayınevi: Domingo
Konu: Geleceği Keşfedenler, makinelerin insanların zihin
dünyasına ortak olacağı bir geleceği hayal ederek yola çıkmış ve adım adım içinde yaşadığımız dijital çağı inşa etmiş dâhilerin,
yenilikçilerin, hacker’ların, girişimcilerin hikâyesi. Kimdi bu insanlar?
Kafaları nasıl çalışıyordu? Tavan
arası ya da garajlarına kapanıp her
şeyi tek başına yapmış dâhilerden
mi bahsediyoruz yoksa onları farklı
yapan, yan yana gelip “ortak deha”
yaratma becerileri miydi?
“Geleceği tahmin etmenin en iyi
yolu, onu icat etmektir.” Alan Kay
Neden Okumalıyım?: Geleceği
Keşfedenler, yaratıcılığın ve dünyayı değiştiren fikirlerin
hangi koşullar bir araya geldiğinde yeşerebildiğini ortaya koyan bir rehber niteliği taşıyor. Diğer insanların nasıl
yaptığını ve hayatımıza neler kattığını detaylı inceleyebilirsek kendi yolumuzda karşılaştığımız zorluklarla daha
kolay savaşabiliriz. Motivasyonumuzu güçlendirmek için
okunabilir.

GELECEK HARİTASI

DÜNYA TRENDLERİ

Konu Ne?
Taraftarlık Müessesesi
Ne Değişiyor?
Eğlence ekonomiye dönüştürülüyor.
Neden Önemli?
Eğlence ve ait olma ihtiyacı kin ve intikam duygularına
dönüşmemeli. Negatif tutumlar yaratılmamalı, toplumsal
keyif ihtiyacını karşılama becerisi öldürülmemeli.
Nasıl Olmalı?
Önce bireyler bilinçlenmeli. İtiraf ediyorum bende daha
genç bir adamken daha ateşliydim taraftarlık konusunda.
Bir gün baktım ki senede 2 mio Euro benim hesabıma yatmıyor, maçtan sonra ben üzülürken kaybeden oyuncular
eğlenmeye gidebiliyor ve TV’den birbirine hakaret eden
yöneticiler aynı düğünde göbek atıp aynı tekneyle mavi
tura çıkıyor. İşte o zaman aydım.
Kabul ediyorum, yaşam baltasını bilemenin bir yoludur
müsabaka izlemek, tezahürat etmek, zihinsel olarak boşalmak. Bu sayede daha sağlıklı ruhlara sahip olmak mümkündür. Bu güzel yöntemi toplumun elinden almak bir
yana düşmanca aşılarla besleyerek zarara dönüştürmek ise
olmaması gerekendir. Tüm unsurların daha dikkatli konuşması ve davranması gerekli.
Olumlu bir gelecek için olumlu bir toplum lazım bize!

Ekonomi
ABD’den gelecek ekonomik görünüm için bir diğer risk,
küreselleşmenin etkisini azaltmak için ilave adımlar atılması.
Teknoloji
Ürünlerin ve hizmetlerin sayısallaştırılması, önümüzdeki
5 yıl içinde yılda sanayi için 110 B € ‘dan fazla gelir getirecektir.
Meslekler
2041 yılına kadar 6,9 milyon işgücüne yönelen öngörülen
büyüme, Londra ekonomisini gelecek için güçlendirme
fırsatı sağlıyor.
Çevre
İklim değişikliği ve değişkenliğin Doğu Afrika’da gıda
güvenliği, beslenme ve geçim koşulları üzerinde büyük
etkisi olacaktır.
Yaşam Biçimi
Çevrimiçi alışverişin değeri, tüketicilerin akıllı telefonlarını kullanmaları ve kamu ve özel sektörlerce çevrimiçi
ödeme altyapısının sağlanması nedeniyle önümüzdeki yıl
yüzde 20 ila 25 arasında artacak.

İyilik Ağacı Bir İyilik Bırak

Erdinç Kutal, Eğitmen, 19.12.2013
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Metin, ForeKnowledge tarafından geliştirilen Yapay Zeka ve
Intellexer’den alınan metin analizleri tarafından oluşturulmuştur.

Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanlığı

