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İstanbul Gelişim
Üniversitesini
Tanıyalım
6 fakülte, 2 yüksekokulu, 2 meslek yüksekokulu ve Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü ile İstanbul Gelişim Üniversitesi bugün, dünyada
eğitim alanında söz sahibi olan bir üniversite olma hedefi ile her yıl
büyümesini sürdürmüş, global bakış açısı ve eğitimde fark yaratan
tavrıyla, Türkiye’nin vakıf üniversiteleri arasında en çok tercih edilen
üniversitelerinden biri olmuştur.

Küresel çapta başarı elde etmek üzere alanında lider
kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştiren ve
uluslararasılaşmaya büyük önem veren İstanbul
Gelişim Üniversitesi’nin, toplam 65 programı AQAS,
AHPGS, ABET ve PEARSON gibi Alman, İngiliz ve
Amerikan akreditasyon kuruluşlarının görevlendirdiği
uluslararası heyetler tarafından ayrıntılı olarak
incelenmiş ve akredite edilmiştir. Türkiye’nin en çok
akredite edilen programa sahip üniversitesi olma
başarısına erişen İstanbul Gelişim Üniversitesi,
uluslararası olma adına attığı adımlar ile de dünya
çapında dikkatleri üzerine çekmiştir.

Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyacı olan her alanda “Gelişim” ilkesini
benimseyen İGÜ, bugüne kadar, sahip olduğu akreditasyonların ilke ve
esaslarına uygun, lider vasfı ile yetişmiş 42.265 mezun vermiştir. 100’ün
üzerinde dünya üniversitesi ile iş birliği içerisinde olan İstanbul Gelişim
Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini
uluslararası olma yolunda da motive etmektedir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye’nin ve dünyanın finans, ticaret
merkezlerinden biri olan İstanbul’da yer alan kampüs alanında, 100’ün
üzerinde laboratuvardan oluşan dev araştırma kompleksini öğrencilerinin
hizmetine sunmaktadır. İGÜ’de 22 araştırma merkezi ile öğrencilerin ders
dışında sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunabilmelerine
olanak tanıyan 81 öğrenci kulübü de mevcuttur.
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İGÜ
Yeni Mezun Gelişim
Programı ile tanışın

" İstanbul Gelişim
Üniversitesinde
çalışmış olma
ayrıcalığının yanı sıra
iddialı projelere
katkıda bulunarak,
yapılandırılmış
öğrenim ile bilgi
birikimini
artırabileceksin"

İGÜ Yeni Mezun
Gelişim Programı
İG

Neden Başvurmalısın?
İGÜ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Yeni Mezun Gelişim
Programı", Yetenek Yönetim Programlarımızın bir parçasıdır.
Bu program ile kariyerinizin ilk basamağında eğitim deneyimlerinizi pekiştirecek bir
çalışma aksiyonu ile karşılanacaksınız. Programı, sizin gibi dikkat çeken adaylara
geleceğin lideri olmak için ihtiyacınız olan sektör bilgilerini ve eğitimi vermek
amacıyla tasarladık.
Başlangıçta, sistematik olarak kuruluşun tüm alanlarını tanımanızı sağlayan,
kapsamlı bir İşe Alım ve Uyum Programı'na alınacaksınız.. Bu programda, hizmet içi
öğrenim fırsatları ile aydınlatıcı ve uygulamalı roller üstlenecek ve kurum
değerlerimizi tanıma fırsatına sahip olacaksınız.
İstanbul Gelişim Üniversitesinde çalışmış olmanın ayrıcalığı yanı sıra , iddialı
projelere katkıda bulunarak ve yapılandırılmış öğrenim ile bilgi birikiminizi
artırabileceksiniz. Tüm bu süre içinde kılavuzluk etmek, yapıcı geri bildirim ve
bunların yanı sıra danışmanlık programı sağlamak üzere bölümünüzdeki bir
gözetmen tarafından destekleneceksiniz.

Nasıl başvurabilirsin?
Özgeçmişini
gönder
iGÜ Yeni Mezun Yetenek
Programı için biz seni bekliyor
olacağız.
kariyer.net üzerinden açmış
olduğumuz Program ilanına
Ya da www.ik.gelisim.edu.tr/
özgeçmiş bırak linkine
başvuru yapabilirsin.

Karar Ver
Kariyer rotanın en başındasın
Şimdi eğitimini pekiştirmenin
ve geliştirmenin tam zamanı!
Yola çıkmaya karar ver!.

Özgeçmişini
hazırla
Bu yolculukta ilk adım seni en
iyi anlatan ve kendini en iyi
ifade ettiğini düşündüğün
özgeçmişi hazırla!

Seni mutlaka
yanıtlayacağız
Artık sende İGÜ ailesine
katılmak üzere
değerlendirilecek bir Yeni
Mezun Yetenek Programı
adayısın...
Hoşgeldin!
Başvurunu mutlaka
yanıtlayacağız.

VAKA
ÇALIŞMASI

DEĞERLENDİRME
SÜRECİ

ralnamügrA
iciyelketseD

IK Uzmanlarımız size 48 saat
önce bir vaka çalışması
ileterek bununla ilgili bir
sözlü senaryo ve
sonuçlandırma gerektiren bir
sunum isteyecek.

40 dk lık amaca yönelik
kişilik envanteri ve
yabancı dil yeterlilik
testlerimiz sizi tanımamız
için önemli bir araç
olacaktır.

VİDEO
ÇALIŞMASI VE
FİNALLEME
SÜRECİ
Kendinizi dilediğiniz bir dilde
anlatacağınız 3 dk lık bir video
çekmenizi de isteyebiliriz.
Bu mülakattan bağımsız
şekilde kendinizi anlatmak için
iyi bir fırsat olabilir.

Hadi Kariyer
Yolculuğuna
Başla!
Bu kitapta ki adımları takip ederek
kariyer yolculuğuna adım atabilirsin.
STOP

START

KEEP
GOİNG
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