Merhaba…

Ne okusam?

ÖMER’i kulüp çalışmaları, sosyal sorumluluk
çalışmaları, spor çalışmalarından tanıyorsunuz.
ÖMER’in stajlarınızın düzenlenmesi, size istihdam
olanaklarının yaratılması ve kariyer danışmanlığı
konularındaki çalışmalarını biliyor musunuz? İstinye
Üniversitesi Öğrenci Merkezi olarak öğrencilerimizin
bireysel kariyer planlama ve yönetimi çalışmalarına
destek oluyor ve kariyerinize yatırım yapmanızı
sağlayacak uygulamalar geliştiriyoruz. Kariyerinize
üniversite döneminde yapacağınız yatırımları
destekliyor, üniversite sonrası iş yaşamına daha hızlı
girmenize ve daha başarılı adımlar atmanıza yardımcı
oluyoruz. “Kariyer 101” üniversitemizin Kariyer
Biriminin çalışmalarını duyurmak ve kariyer
gelişiminizle ilgili önerilerimizi paylaşmak için her
hafta sizlerle olacak.

Neden Katılmalısınız?
Kariyer 101 Seminerleri
Kariyer nedir, kariyer planlama nedir, kariyer planınızı
neden siz yapmalısınız gibi soruların ele alındığı
seminerde güncel kariyer yaklaşımları, güncel
örnekler ve kendini tanımanızla ilgili basit ipuçlarını
bulabilirsiniz. Seminerimiz yıl içinde birden çok kez
tekrar ediyor. Katılmak için duyuruları takip etmeniz
yeterli.

İstinyelilik
Manifestosu,
“İstinyeli”
mezunu
tanımlayan değerleri ifade eder. Manifestoyu
oluşturan değerler ve bu değerlerin kazanımı için
geliştirilmesi gereken, liderlik, takım ruhu,
rekabetçilik, akılcılık ve stratejik düşünme, bilgiye
değer verme, evrensel etik değerlere sahip olma,
çalışkanlık, topluma karşı sorumluluk, sporculuk ve
kültür değerlerinin geliştirilmesi için ise İstinyelilik
Manifestosu dersi geliştirilmiştir.
Almış olduğunuz İstinyelilik Manifestosu dersi sizin
sosyal becerilerinizi geliştirmek, ders dışı yetenek ve
deneyimlerinizi artırmak amacıyla tasarlanmıştır.
Ders kapsamında, size iş dünyasında son derece
önemli bir ayrıcalık sağlayacak olan sosyal, kültürel,
sportif deneyimleri kazanmanız, artırmanız ve
belgelemeniz
amacıyla
birçok
alternatif
sunulmaktadır. Bu alternatiflerin hepsi İstinyelilik
Manifestosu kapsamında 10 ana alandaki yetkinliğe
yöneliktir.

“Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı” yayınlanmasının
üzerinden 25 yıldan fazla zaman geçse de hala kişisel
gelişim alanında yazılan en etkili kitaplardan biri kabul
edilir. İş ve özel yaşamda mutlu, huzurlu ve başarılı
olmak için edinilmesi gereken paradigmalar, Stephen
R. Covey’in kişisel deneyimleri ile harmanladığı,
günlük yaşamdan ve iş dünyasından örneklerle
aktarılıyor. Kitap yayınlandığı günden bugüne hala
kişisel gelişim kitapları kategorisindeki lider
konumunu sürdürüyor. Okumanızı tavsiye ederiz.

Nereden başlamalıyım?
Haftanın Blog Önerisi

Sizler
için
bu
haftanın
blog
önerisi
https://ceotudent.com/. Site zengin içeriği, iş
dünyası, farklı sektör incelemeleri, başarı ve
başarısızlık öyküleri, girişimcilik, kişisel gelişim gibi
konulardaki güncel yazıları ve iş yaşamındaki başarılı
rol modellerine dair incelemeleriyle dikkat çekiyor.
Göz atmakta fayda var.

İstinyelilik Manifestosu

Her yarıyıl ilan edilen ders gerekliliklerinden beş
tanesini yerine getirmeniz ve belgelemeniz, dersi
başarıyla tamamlamak için yeterlidir. Öğrenci Bilgi
Sisteminde ders ile ilgili tüm detayları bulabilir ayrıca
ÖMER ofislerine gelerek bilgi alabilirsiniz. Ayrıca
dönem içinde bilgilendirme seminerleri de
yapılmaktadır.

Ne izlesem?
Şu dönemde sizin için popülaritesini kaybetti biliyoruz
ama yine de Facebook dünyanın en başarılı girişim
öykülerinden biri… Kurucusu Mark Zuckerberg’in
hayallerini gerçekleştirme sürecini anlatan film,
girişimcinin başarı için ödediği bedelleri de gözler
önüne seriyor. Kendi işini kurma hayalleri olan, sosyal
medyayı seven, iş dünyasının bazen acımasız olabilen
gerçeklerini merak edenlere izlemelerini tavsiye
ederiz.

İstatistiklere göre kariyer.net web sitesi Türkiye’de en
yaygın olarak kullanılan online iş arama platformu.
Site hem CV oluşturma konusunda size yardımcı
oluyor hem de sektör ve deneyim bazlı olarak
gruplanmış şekilde sürekli güncellenen iş olanakları
sunuyor. En çok kullanılan platform olması sektörün
nabzını tutabilmeniz için avantaj oluştururken, aday
sayısının çokluğu da ciddi bir dezavantaj. Ancak yine
de hem CV oluşturma tecrübesi hem de
hedeflediğiniz sektördeki firmaları tanımanız
açısından kayıt olmakta yarar var.
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