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* Başvuruları devam eden kurslarınız var mı? Bu
kurslarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?
Başvuruları ve eğitimleri devam eden ve yeni
dönemde açılacak olan çok sayıda kursumuz
bulunuyor. Bu kurslardan bazıları iş güvenliği, iç
denetim uzmanlığı, iş hukuku, borsa okur yazarlığı ve
insan kaynakları gibi alanlarda mesleki eğitim ve
uzmanlaşmaya yönelik içeriğe sahipken, bir bölümü
de kişisel gelişimi amaçlayan yaratıcı drama, çizim atölyesi, etkili iletişim, senaryo yazarlığı gibi
konuları içeriyor.
Önümüzdeki bir ay zarfında açılacak programları listeleyecek olursak, aşağıdaki gibi geniş bir ilgi
ve ihtiyaç alanına hitab eden bir listeye ulaşmak mümkün.


İş Güvenliği Uzmanlığı (C Sınıfı) (8 – 29 Kasım 2013)



İç Denetim Temel Düzey Sertifika Programı (26 Ekim 2013)



İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı (16 Kasım 2013)



Senaryo Yazarlığı (9 Kasım 2013)



İK Uzmanı Yetiştirme Sertifika Programı (9 Kasım 2013)



Profesyonel İK Yöneticisi Sertifika Programı (16 Kasım 2013)



Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama (7 Aralık 2013)



Eğiticinin Eğitimi Programı (25 Ekim 2013)



Etkili Öğretmen Nasıl Olunur? (26 Ekim 2013)



Çizim Atölyesi (26 Ekim 2013)



Diksiyon ve Etkili Konuşma (26 Ekim 2013)



Borsa Okur Yazarlığı (2 Kasım 2013)



Eğitim Yönetimi ve Liderliği (5 Kasım 2013)



Yaratıcı Drama (5 Kasım 2013)



Etkili İletişim, Kişisel Gelişim ve Nöro-Linguistik Programlama (NLP) Giriş Semineri (16 Kasım 2013)



Belgesel Film Yapımına Giriş (16 Kasım)



Metin Analizi Atölyesi (21 Kasım)



Kelimenin ‘Aşk’ Hali (23 Kasım)



Görsel-İşitsel Kurmaca olmayan Sosyal Proje Üretim Atölyesi (16 Kasım)



İletişim ve Yaratıcılık (16 Kasım)



Kamera Önü Oyunculuk (16 Kasım)



Kısa Film Atölyesi I – Kısa Film Tasarımı (16 Kasım)



Sinemada ve Televizyonda Görüntü ve Ses Analizi (16 Kasım)



Sinema Tarihi (23 Kasım)



Introduction Digital Editing (16 Kasım)



Temel Fotoğraf Eğitimi (30 Kasım)
* Hangi alanlarda toplam ne kadar kurs düzenliyorsunuz? (Ücretli olanların ücretini
belirtebilir misiniz?)
Kurslarımız sertifika programı, kurumsal eğitimler ve atölye programları olmak üzere; genel
hatlarıyla üç koldan ilerliyor. İlki 60 saat ve üzerinde bir eğitimi kapsayan, genel katılıma açık ve
kurs bitiminde yapılacak sınavı başarıyla geçen katılımcılara sertifika ile eğitimi tamamladığını
belirttiğimiz programlardan oluşuyor. Kurumsal eğitimler, insan kaynaklarına önem veren
kurumların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda tasarladığımız programlarken, atölyeler ise 60
saat altında ancak uygulamalı eğitim gerektiren konuları ele aldığımız programlardan oluşuyor.
Eğitimlerin ve eğitmenlerin içeriğine göre büyük değişiklikler arz etmekle birlikte, genel olarak
program fiyatlarımızın 300 TL ile 3500 TL arasında yer aldığını söylemek mümkün.
* Kursların düzenlenme amacı nedir? Kimler katılabiliyor?
Kursların düzenlenme amacı eğitiminiz her ne düzeyde olursa olsun, ilgi duyduğunuz ya da icra
ettiğiniz meslek üzerinde uzmanlaşma sağlamak, zamanla değişen teknik ve trendleri öğrenmek,
ancak en önemlisi eğitimin okulla sınırlı olmadığının ve yaşam boyu devam eden bir süreç
olduğunun önemini vurgulamak. Katılımcılarda aradığımız nitelikler, doğrudan düzenlenen
programın gerekliliklerine göre belirleniyor. Örneğin Arabuluculuk Eğitimi için mezuniyet ve 5 yıllık
mesleki deneyim koşulu aranırken, Temel Seviye İnsan Kaynakları programı için yalnızca lisans
eğitimini tamamlamış olmak gerekiyor. Kişisel gelişime yönelik kurslarımızın çoğunda ise eğitim
düzeyi değil, kişinin konuya olan eğilimi belirleyici rol oynuyor.
* Kurslar ne kadarlık bir süreyi kapsıyor?
Bir gün boyunca süren atölye programlarımız olduğu gibi, tamamlanması üç ayı bulan sertifika
programlarımız da bulunuyor. Eğitim süreleri konu, içerik ve uygulama gereksinimine göre
değişiklik gösteriyor. Bunun yanı sıra yıl içinde, belirli periyodlarla devam eden kurumsal eğitimler
de bulunuyor.

* Bugüne kadar kaç kişi kurslardan yararlandı? Hedeflediğiniz rakam nedir?
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, dokuz yıldır eğitim veren bir merkez. Son 5 yıllık
rakamlara baktığımızda 7 bine yakın katılımcıyla bir araya gelerek, yeni bilgiler paylaştığımızı
görüyoruz. Geçen yıl artan program sayımızla paralellik gösteren katılımcı sayısı, yaklaşık 2 bin 500
kişiye ulaştı. Önümüzdeki yıl için hedeflerimiz rakamlara odaklanmaktan çok, eğitim kalitesini
artırmak ve çeşitliliği zenginleştirmek yönünde ilerleyecek. Bu nedenle dönemde de enerjimizin
büyük bölümünü yine, en iyi eğitmenleri programlara dahil etmek ve ilgili konularda değişen
eğilimlere, literatüre eklenen yeni bilgilere eğitimlerde yer vermek için harcayacağımızı
söyleyebilirim.
* Bu kurslarla katılımcılara ne gibi olanaklar sağlanıyor?
Fayda kavramı, kişiden kişiye, bakış açısına ve beklentilere göre değişebilen bir kavram. Bu
nedenle ilgilendikleri eğitime başvurmak üzere gelen katılımcılarımızda göz önünde
bulundurduğumuz en önemli konu, katılımcının ihtiyaçlarını doğru belirlemeye yardımcı olmak.
Örneğin meslek edinmek ve öğrendiklerini gelire dönüştümek gibi ihtiyaçları olan katılımcıları, iş
olanağı yüksek olan programlara dahil ediyoruz. Eğer kişinin kaygısı mesleğinde farklılık
kazanmak, uzmanlaşmak veya uzman olduğu konuda bir adım öteye ilerleyerek yenilikçi kimliğini
beslemek ise ilk gruptan çok daha farklı konularda eğitim alması gerektiğini fark ediyoruz. Bu
nedenle katılımcılarımız BüSem’den bir meslek sahibi olarak da ayrılabiliyor, ana dalını
güçlendirebiliyor ve böylelikle yeni atılımlarına olanak sağlayacak bilgi birikimi elde edebiliyor ya
da mesleğiyle ilintili yepyeni bir yan dal kazanarak faaliyet alanını genişletebiliyor.

