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Neden katılmalıyım?

Ne okusam?

Ne izlesem?

İleri Excel Eğitimi
Microsoft Office programları içinde Excel geniş
kullanım alanı, raporlama gücü, sektörden bağımsız
olarak neredeyse her işletmede kullanılması ile iş
dünyasında en öne çıkan programlardan biri.
Excel’i ilginç kılan yanlarından biri de dünyada hemen
hemen her meslek grubuna hitap edecek özelliklere
sahip olması. Programı basit bir hesap makinesi, tablo
yapma aracı olarak kullanabileceğiniz gibi, kendinizi
geliştirerek çok karmaşık ve kompleks veriler
üzerinde analiz ve raporlama da yapabilirsiniz.
İSÜSEM tarafından periyodik aralıklarla düzenlenen
ve işin uzmanları tarafından verilen Excel eğitimleri ile
sadece teorik değil, uygulamalı olarak da gelişiminize
katkıda bulunabilirsiniz.
http://sem.istinye.edu.tr

Genç Çıraklar / The Internship (2013)

Haftanın Blog Önerisi
EDUMAG öğrenciler için farklı yurtdışı tecrübelerini
bir araya getiren bir sosyal içerik platformu.
Platformda içerikler, yurtdışı eğitim kurumları,
yurtdışında bizzat deneyim edinmiş gençler, eğitim
danışmanları, bu alanda yetkin kişiler ve kurumlar
tarafından hazırlanıyor. EDUMAG sayfasını takip
ederek güncel galeriler, videolar, incelemeler,
günlükler, haberler, testler ve soru-cevaplar ile
yurtdışında dil okulu, yaz okulu, lisans ve yüksek
lisans, Work and Travel, Erasmus, vize ve seyahat,
yurtdışında yaşam ile kişisel gelişim konularında
birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.
https://edumag.net/

Beden
dilimiz,
duygu
ve
düşüncelerimizi
sözcüklerimizden çok daha etkili bir şekilde
anlatabiliyor. Sevgi, korku, ilgi, heyecan gibi birçok
duygumuzu, karşımızdaki kişi ve olaylar hakkındaki
düşüncelerimizi farkında olmasak da bedenimizle
dışa vuruyoruz. Ellerimiz, yüzümüz, yürüyüş ve
oturuşumuzla karşı tarafa ne tür mesajlar veriyoruz?
Peki ya karşımızdakileri ne ölçüde iyi anlıyoruz?
Ahmet Şerif İzgören Türk iş dünyasının yakından
tanıdığı eğitimcilerden biri. Dikkat Vücudunuz
Konuşuyor kitabı ile siyasetten, spordan, magazinden
tanıdığımız birçok ünlüyü de büyüteç altına alarak
beden dilimizi nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili
ipuçları veriyor. Türk kültürüne özel sembollerin de
ele alındığı kitabı okumanızı öneririz.

Yapım: 2013 (ABD) (89 Dk.)
Yönetmen: Shawn Levy
Oyuncular: Owen Wilson, Vince Vaughn, Rose Byrne,
Aasif Mandvi, Jessica Szohr
Bir şirketin pazarlama departmanında çalışan ve
dijital dünyanın yeniliklerine ayak uydurmakta
zorlanan iki arkadaş işlerinden kovulur. İş bulma
sıkıntısı yaşayan arkadaşlar, Google´ın stajyerlik
pozisyonlarına başvuruda bulunurlar. Ancak
Google’da stajyerlik pozisyonları için bile yoğun bir
rekabet ortamı bulunmaktadır. Billy ve Nick, teknoloji
konusunda kendilerini çok geride bırakan yarı
yaşlarındaki gençlere karşı kendi farklarını ve
tecrübelerini
kanıtlamaya
çalışırlar.
Komedi
türündeki filmi hem eğlenerek hem de iş dünyasının
rekabetçi gerçekleriyle yüzleşerek izleyeceğinizi
umuyoruz.

Öğrenci Kulüpleri neden önemli?
Uzun bir hazırlık ve sınav maratonundan sonra nihayet üniversiteye
yerleştiniz. Önünüzde kocaman bir dünya var. Lisedekinden farklı bir
sistem, farklı arkadaşlar, farklı seçenekler, yetişkinliğe ilk adımlarınızı
atacağınız ve kendi kararlarınızı vereceğiniz bir dünya. Bugüne dek
deneyimlediğinizden daha özgür, ancak sorumlulukları da bir o kadar
daha fazla olan yeni bir yol. Üniversite meslek yaşamına geçişinizi
kolaylaştıran ilk adımları atacağınız yer, öğrenci kulüpleri de bu geçişin
önemli bir parçasıdır. Spor, sanat, kültür, kişisel gelişim gibi birçok
alandaki öğrenci kulübüne üye olarak, çalışmalara aktif katılarak kendi
potansiyelinizi keşfederken bir yandan da networkünüzü
geliştirebilirsiniz. Sizin için yol gösterici olabilecek kişilerle tanışıp, staj
hatta iş fırsatları bulabilirsiniz. Yönetim kademelerinde görev alarak
planlama, organizasyon, kaynak yönetimi gibi konularda deneyiminizi
artırabilirsiniz. İş görüşmelerinde sıkça sorulardan birinin de
kurduğunuz, yönetiminde bulunduğunuz, aktif üye olduğunuz öğrenci
kulüpleri ve kulüpler üzerinden gerçekleştirdiğiniz projeler olduğunu
unutmayın.
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