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Ne okusam?

Bireysel SWOT Analizi

Neden katılmalıyım?

SWOT* Analizi işletmelerin stratejik planlama
çalışmalarına başlamadan önce yaptıkları çok yönlü
bir analiz çalışmasıdır. Analizin özü işletmenin
durumsal röntgenini çekmek, içten ve dıştan gelen
tehditleri ve fırsatları analiz etmek ve işletmenin
geleceğe hazırlanmasına yardımcı olmak. SWOT
Analizini aynı zamanda kişisel kariyer planlamanızı
yapmadan önce "Ben Kimim?" sorusuna cevap
bulmak için de kullanabilirsiniz.
Türkcell Teknoloji Zirvesi 10 Nisan 2019’da Haliç
Kongre
Merkezi’nde
düzenleniyor.
Ücretsiz
katılabileceğiniz etkinlikte yapay zekâ ve digital
teknolojideki son yenilikleri, mucitler, robotbilimciler
ve fikir önderlerinin konuşmalarını bulabilirsiniz.
https://www.turkcell.com.tr/teknolojizirvesi/

Ne izlesem?
SWOT kapsamında İçsel Analiz yaparken yani güçlü
ve zayıf yönlerinizi değerlendirirken, başkalarında
olmayan, sizi öne çıkartabilecek, baskın, fark yaratan
özelliklerinizi ortaya koymak önemlidir. Bu niteliklerin
gerçekçi bir bakışla tanımlanması gerekir çünkü bu
analiz sizin güçlü yanlarınız kadar geliştirilmesi
gereken yanlarınıza da odaklanır. Bu çalışmada
dışarıdan kolayca fark edilen eğitim, aile, çevre gibi
unsurlar yanında kişilik, zekâ, algılama kapasitesi,
hafıza, ilgi, konsantrasyon gibi sizi siz yapan her şeyi
gözden geçirmeniz gerekir.
Dışsal Analiz yaparken yani çevresel fırsat ve
tehditleri değerlendirirken ise, kısa, orta, uzun
vadede, güçlü veya zayıf yanlarınızla değerlendirmek
durumunda olduğunuz, algılayabildiğiniz, dışsal
faktörleri ortaya çıkarmak önemlidir. Dışsal analiz iş,
ekonomi, eğitim olanakları gibi birçok alanda
araştırmalar yapmayı gerektirir.
ÖMER tarafından düzenlenen Ben Kimim? atölye
çalışmalarına katılara bireysel SWOT analizi
konusunda daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
* SWOT kelimesi, İngilizce Strengths (üstünlükler),
Weaknesses (zayıflıklar), Opportunities (fırsatlar) ve Threats
(tehditler) kelimelerinin baş harfleridir

Haftanın Blog Önerisi

İlk baskısı 2013 yılında yapılan kitap bugüne dek 18
kez yeniden basıldı. Mümin Sekman kitabında
öğrenilmiş çaresizlikle mücadele etmeyi, başarılı
olmanın da tıpkı çaresizlik gibi öğrenilebileceğini
anlatıyor.
“Kişisel kurtuluş savaşınızı başlatın” sloganı ile
yayınlanan kitap, hayatı yeniden şekillendirme aracı
olarak, kendi ayakları üzerinde durmak, kendi
kanatları ile uçmak, başkalarına bağımlı olmadan
yaşamak isteyenler için yazılmış. Her Şey Seninle
Başlar kitabının çok net bir mesajı var: Başarısızlık
öğrenilmiştir temel sebebi de psikolojik atalet yani
eylemsizliktir. #istinyeli öğrencilerimize bu hafta
kişisel gelişimlerine katkıda bulunacağını umduğumuz
Her Şey Seninle Başlar kitabını öneriyoruz.

Nereden başlasam?

Öğrencileri ilgilendirecek güncel haberler, kültür,
sanat, kariyer etkinlikleri, bilim ve teknoloji alanındaki
son gelişmeler, girişimcilik gibi farklı başlıklarıyla
dikkat çeken kampustenevar.com sayfasında, farklı
üniversitelerde kulüplerin düzenlediği etkinliklere,
kişisel gelişim önerilerine, staj, psikoloji gibi farklı
konulara ayrılmış yazılara da ulaşabilirsiniz.

Örnek Aile (The Joneses)

Bir blog yazmak ve duygu ve düşüncelerinizi diğer
insanlarla paylaşmak mı istiyorsunuz? Dünyanın en
çok kullanılan blog platformlarından biri olan
WordPress, 11 Nisan 2019’da Boğaziçi Üniversitesi
Albert Long Hall Salonunda bir etkinlik düzenliyor.
Katılımın ücretsiz olduğu etkinlikte WordPress
Türkiye Community'den ve sektörden önemli isimler
bilgi ve tecrübelerini katılımcılar ile paylaşacak.

Yapım: 2010 (1s 36dk) (ABD)
Yönetmen: Derrick Borte
Oyuncular: Demi Moore, David Duchovny, Amber
Heard
Jones ailesi, yeni taşındıkları mahallede herkesin
gözünü kamaştıracak kadar mükemmel bir aile
tablosu çizmektedir. Steve ve Kate Jones mükemmel
bir çift, çocukları Mick ve Jenn terbiyeli ve yetenekli
ideal çocuklardır. Mükemmel ailenin, evleri ve tüm
yaşamları da pahalı ve mükemmel eşyalarla doludur.
Aile kısa sürede tüm çevrelerinin özendiği, onlar gibi
olmak istediği bir rol modele dönüşür. Ancak bu
mükemmellik aslında bir pazarlama stratejidir.
Modern pazarlamaya bir bakış açısı sağlayan filmi
izlemenizi öneririz.
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