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Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

Erasmus+ programı ile 63 farklı ülkeden 582 öğrenci, kendi kültürleri ve 
tüm renkleri ile tek bir kampüste… 

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler… 

Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal 
ve uluslarası etkinliklerle dolu  bir üniversite deneyimi. 

Küresel başarının parçası olun!

THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada

US News Sıralamasında Türkiye'nin tek üniversitesi, dünyada ise 87. sırada

THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. sırada

Tes Global - Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında vakıf üniversiteleri 
arasında 4. sırada

Öğrenerek, paylaşarak, dolu dolu yaşayacağın bir hayat burada 
seni bekliyor. Kendi kanatlarınla yepyeni  ufuklara yönelmek için 
ATILIM ZAMANI

ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!



• Türkçe ve İngilizce olmak üzere zengin iki lisans programı 

• İşletme disiplininin farklı alanlarında uzmanlaşmak isteyenler 
için zorunlu ve seçmeli dersler

• Elektronik öğrenme sistemleri ve akran eğitimi gibi güncel 
eğitim yöntemlerinin etkili şekilde kullanımı

• Türkiye'nin önemli kürsülerinde ders vermiş ve otorite kabul 
edilen hocaların da bulunduğu nitelikli akademik kadro

• KOSGEB ile yapılan işbirliği ile Girişimcilik Sertifikası ve hibe 
alabilme olanağı

• Ortak eğitim Programı kapsamında üniversite - sektör arası 
güçlü bağlantılar

• Girişimcilik seminerleri kapsamında, ulusal ve uluslararası 
kapsamda sektörün başarılı isimleri ile tanışma olanağı

• İşletme Bölümü, hiçbir zaman önemi azalmayacak  bir 
yetenek olan girişimcilik yeteneğini ortaya çıkararak; 
geleceğin iş profesyonellerini, girişimci ve yöneticilerini 
yetiştiren ve birçok disiplinden beslenen bir lisans 
programıdır.

• Bölümün programı, öğrencilerimizin temel yönetici ve lider 
yetkinliklerini şekillendirmeyi hedefleyen, entellektüel ve 
çok kültürlü yetkinliklerini geliştirmeye odaklı ders ve 
uygulamalardan, hedeflediği sektöre uygun zengin alt 
uzmanlık alanlarına ait seçmeli derslerden oluşmaktadır.  

• Çağdaş, sorgulayan, çözüm bulan, liderlik yapabilen 
entelektüel bir işletmeci olmak istiyorsanız; bu bölüm tam 
size göre.

İşletme için ATILIM ZAMANI!

Geleceğin liderleri bu bölümde yetişiyor!

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

• Çokuluslu Şirketlerin Yönetim Pozisyonları

• Strateji Geliştirme Departmanları

• Şirket ve Kurumların Karar Destek Birimleri

• Proje Yönetimi Pozisyonları

• İnsan Kaynakları ve Bilişim Sistemleri Yönetimi 
Pozisyonları

• İnovasyon Yönetimi Birimleri

• Pazar Araştırması Şirketleri

• Finans ve Bankacılık Sektörü
gibi birçok alanda iş bularak, 
profesyonel hayata 
adım atabilirsiniz.  


