İKTİSADİ, İDARİ VE
SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ

GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜYLE
BESLENEN ÜNİVERSİTE
ORTAMI

Dijital dönüşümü ve veri bilimini odak noktasına alan İstinye Üniversitesi’nin, İSÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin ve Kuluçka Merkezi’nin
girişimcilik kültürüyle beslenen İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi;
küresel değişimi iyi okuyan, veriyi analiz edebilen, eleştirel bakış açısıyla bilgi üreterek
uluslararası alanda yenilikçi yaklaşımlarla
fark yaratacak yöneticiler yetiştirmektedir.
Tüm bölümlerimizdeki eğitim içeriklerinin
desteğiyle dijital dönüşüm yolculuğundaki organizasyonlara doğru teşhis koyabilen öğrencilerimiz, veriden değer yaratma becerisine
sahip analistler olarak mezun olmaktadır.

Rekabetçi Dünyaya
Yön Verecek Liderler
Yetişiyor

Küresel Standartlarda
Disiplinlerarası
Yaklaşım

Eğitim programını her alanda sektörle iş birliği yapacak şekilde kurgulayan
fakültemiz; analitik düşünebilen, sorgulayıcı, araştırmacı, yaratıcı düşünmeye
açık, yaşadığı çevreyle ve toplumsal sorunlarla ilgili çözümler üretebilen liderler
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim ve öğretimdeki kalitesi ve güçlü
akademik kadrosuyla hem akademik hem
de bilimsel alanda sadece ulusal değil,
uluslararası boyutta başarılar göstererek
tanınmayı ve tercih edilmeyi benimseyen
fakültemiz; küresel standartlarda bilgi
ve becerilerle donatılmış, sosyal yönü
gelişmiş, çalışacakları alanlara uygun
çağdaş stratejiler geliştirip, uygulayabilecek mezunlar vermeyi hedeflemektedir. Her biri kendi bölümlerindeki mesleki
becerileri kazanmış olan öğrencilerimiz,
aynı zamanda farklı bilim ve çalışma
alanlarındaki yaklaşımlar konusunda da
kendilerini geliştirebilmektedir.

Öğrencilerimize çalışacakları sektörlerde ve akademik alanda öne çıkmış yetkin
bir kadrodan ders alma imkânı sunan
fakültemiz; insan odaklılığı, yeni fikirleri
hoşgörüyle değerlendirebilme becerisi
kazandıran, katılımcı, adalet değerlerini merkezine alan ve değer yaratmayı
hedefleyen ileri teknoloji ile desteklenmiş
bir eğitim içeriğine sahiptir.

BÖLÜMLER
Ekonomi

(İngilizce - EA)
Öğrencilerimize temel ekonomi konularının
yanı sıra güncel trendlerin de dikkate alındığı
bir eğitim programı sunan Ekonomi Bölümümüzde; disiplinlerarası çalışma sahaları seçmeli derslerle takviye edilerek zengin bir program
oluşturulmuştur.
Öğrencilerimizin ilgi alanlarını keşfedebilmeleri
için farklı bakış açılarının ortaya konduğu, fikir
alışverişlerinin yapıldığı ortamlar yaratılmıştır.
Bölümümüzde, özel sektörde, kamuda ve akademide kendine güvenen, yenilikleri takip eden,
etik değerlere saygılı ekonomistler yetiştirebilmek için sektörler arası iş birliğine önem verilir.
Güncel ekonomik sorunları analiz ederek bunlara yönelik yenilikçi çözümler üreten ve küresel gelişmeleri takip ederek toplum için değer
yaratan lider ekonomistler yetiştirmek öncelikli
amaçlarımızdandır. Ekonomi Bölümümüz bu öncelikler dahilinde mezunlarının araştırmacı ekonomistler arayan kuruluşların ilk tercihi olmasını
hedefler.

İşletme

(İngilizce - EA)
İstinye Üniversitesi İşletme Bölümü; 21. yüzyıl
yönetim anlayışının gerektirdiği bilimsel
ve mesleki donanıma sahip, yeni teknolojilere hemen adapte olabilen, büyük veri ile
çalışabilen, gerektiğinde kendi kodunu kendisi
yazabilen, iletişim becerileri yüksek, krizleri
yönetebilen, hemen her sektör ve alanda
görev alabilecek yetkinlikte, etik yöneticiler ve
girişimciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fark yaratacak en önemli olguların sektörel
yenilikleri benimsemek ve doğru kullanmak
olduğu çağımızda; geleceğin başarılı yöneticisi esnek ve yaratıcı, yani aslında bir nevi
sanatçı olmalıdır. Bu doğrultuda; kaliteli veri
toplama, düzenleme, doğru analiz ve yorumlama yetenekleri üretimden pazarlamaya,
satın almadan finansa kadar işletmelerin farklı
fonksiyonlarında en çok aranan yönetici özellikleri olarak sıralanabilir.

Uluslararası Ticaret
ve İşletmecilik
(İngilizce - EA)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümümüz;
günümüz küresel iş dünyasının dinamiklerini bilen,
farklı kültürlerle uyumlu çalışabilecek, kültürel,
yasal, ekonomik ve politik güçleri analiz edebilen,
iş dünyasından profesyonellerin öğretime katılımı
sayesinde gerçek dünya deneyimlerinin farkına
varmış ve dünya pazarını derinlemesine kavramış
mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İşletme temel derslerinin yanı sıra küresel finansal
piyasalar, yatırım yönetimi, lojistik, e-ticaret, uluslararası pazarlama, kültürlerarası yönetim, uluslararası ticaret uygulamaları gibi bölüme özgü çeşitli
uzmanlık dersleri, zorunlu ikinci yabancı dil dersleri ve alan dışı seçmeli derslerden oluşan zengin bir
eğitim programına sahip olan bölümümüz; 7+1 modelini uygulamakta ve öğrencilerimizi eğitimlerinin son döneminde "İş Yeri Uygulaması"nı seçerek
aktif iş hayatlarına başlayamaya ya da ‘’Proje’’ çalışması yaparak akademik olarak ilerlemeye teşvik
etmektedir.

Sağlık Yönetimi
(Türkçe - EA)

Bireylerin ve toplumun sağlık düzeyinin
korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi temel amacına katkıda bulunmayı
amaçlayan Sağlık Yönetimi Bölümümüz;
sağlık
kurumlarının
tasarlanmasına,
işletilmesine, performansının değerlendirilmesine ve sorunlarının çözümüne
liderlik edecek, stratejik yönelimli,
etik değerlere bağlı sağlık yöneticileri
yetiştirmektedir.
İlaç
şirketlerinde,
hasta
bakım
şirketlerinde, tedarik zinciri şirketlerinde,
sağlık sigortasıyla ilgili danışmanlık
yürüten şirketlerde ve Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışabilecek
yetkinliklere sahip olan mezunlarımız;
tüm sağlık kurumlarında yönetici, insan
kaynakları personeli, CEO, planlamacı
ve isterlerse sağlık yönetimi dışındaki
alanlarda da idareci olarak istihdam
edilebilmektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri
(Türkçe/İngilizce - EA)

İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki farklı dilde eğitim içeriğine
sahip olan bölümlerimiz; temel tanımı itibarıyla, işletmelerin
temel fonksiyonlarına ve bilgisayar bilimlerine hâkim, organizasyonların sorunlarını bilişim araçlarını kullanarak çözebilen bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İçinde bulunduğumuz çağda bir işletmeyi veri olmadan anlayabilmenin, ona yön kazandırmanın, bir sorunu veri olmadan çözebilmenin gerçekçi olmadığının farkında olan bölümümüz; kurumların ve organizasyonların ihtiyaçlarını, işletme fonksiyonlarına dair
bilgileriyle bilişim teknolojileri ve verinin analizine dair becerilerini birleştirerek cevaplayan; bu yapıların yeni teknolojiler karşısında hayatta kalmalarını ve dijital dünyada varlıklarını sürdürmelerini sağlayacak, dönüşümlerini organize edebilecek gerekli bilgi ve
becerilere sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
(Türkçe - EA)

Zengin bir eğitim içeriğine sahip olan Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümümüz; alanında öncü, donanımlı ve saygın siyaset bilimciler ve kamu yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrencilerimize yeniliklere açık ve yaratıcı bir
düşünce ortamında yüksek nitelikli bir lisans programı
sunan bölümümüz; karşılaştırmalı siyaset, kamu yönetimi, siyaset felsefesi, siyasal ekonomi ve uluslararası
ilişkiler gibi siyaset biliminin bütün alanlarını kucaklayan kapsayıcı bir içeriğe sahiptir. İnteraktif, öğrenci merkezli ve mesleki pratiğe önem veren bir eğitim
anlayışını hayata geçirmek, bölümümüzün ana misyonunu oluşturmaktadır.

Uluslararası İlişkiler
(İngilizce - EA)

Disiplinlerarası bir yaklaşımla şekillenen Uluslararası İlişkiler Bölümümüz; uluslararası gelişmeleri analitik biçimde kavrayabilecek bilimsel formasyona sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Öğrencilerini alanın temel bilgileri ve bilimsel bakış açısıyla donatmayı hedefleyen bölümümüz; eğitim süresince, müfredattaki derslerin çeşitliliğiyle öğrencilerin farklı alanlara yönelmesini teşvik eder. Uluslararası değişim programları, yandal ve çift anadal imkânları ile öğrencilerin kariyerlerinin sağlam temeller üzerine kurulmasını destekleyen bölümümüzden mezun
olan öğrencilerimiz; başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, kamu kuruluşlarında uzman olarak
çalışabilirler. Ayrıca özel sektörde, finansal kurumlarda, uluslararası kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler.

OLMANIN AYRIC ALIKLARI
Güçlü
Akademik Kadro

Etkinliklerle Zenginleştirilmiş
Kampüs Hayatı
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