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Bilgi çağının profesyonelleri
Disiplinlerarası bilgi ile donanıyor
2014 yılı itibarıyla 10. yaşını kutlayan Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
(BAUSEM) ile, bilgi çağında yaşam boyu öğrenim algısını ve bireylerin kariyerlerini planlarken,
mesleki gelişimlerinde ihtiyaç duydukları donanımı nasıl akademi güvencesi ile elde
edilebileceklerine dair BAUSEM Direktörü Elif Çetin ile konuştuk.
BAUSEM'de yürüttüğünüz faaliyetleri bize anlatır mısınız?
BAUSEM, Bahçeşehir Üniversitesi'nin Sürekli Eğitim Merkezi Direktörlüğü'dür. İsminden de
çağrışım yapacağı üzere, eğitim ve uzmanlık alanımız, örgün eğitim hayatını geride bırakmış
yetişkinlerdir. Eğitimin yaşam boyu devam eden bir iş, oluş, eylem olduğu inancıyla ve
diploma dışı programlar aracılığıyla, üniversite mensubu olmayan yetişkinlerle akademinin
buluştuğu kurumdur.

Bahçeşehir Üniversitesi, 'Kampüsüm Dünya' mottosu ile bu yıl ilk kez öğrencilerinin yanı sıra
sertifika programı katılımcılarına da yurt dışındaki yerleşkelerinin kapılarını açıyor.
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"Her gün ortalama 2,5
kentilyon verinin
üretildiği bilgi çağında
güncel kalmak zor.
Profesyonel olabilmek
için hayat boyu
öğrencilik kavramına
alışmamız gerekiyor."
- BAUSEM Direktörü
- F. Elif Çetin

Bahçeşehir Üniversitesi'nin sahip olduğu akademik bilgi birikimi ile kurs düzenleyerek,
bu bilgiyi herkesin faydalanacağı bir zemine taşıyorsunuz diyebilir miyiz?
Aynı kavramlar üzerinden hareket etmek adına, düzenlediğimiz eğitimlerin büyük bir
bölümünü; bir uzmanlık alanındaki metodolojiyi takip ederek, o konuda yetkinlik kazandıran
ve düşünüş biçimlerini değiştiren sertifika programları ve atölyeler oluşturuyor. Belirli bir
konuda salt bilgi aktarımını içeren 'kurs' olarak nitelendirilebilecek; yabancı dil, bilgisayar
programları ve sınava hazırlık kategorilerinde de eğitimler düzenliyoruz.
Sertifika programları ve atölyeler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Bir eğitim öğretim yılı içinde, kurumlara özel tasarlanan, genel katılıma açık ve İŞKUR
kapsamındaki eğitimleri de dahil ederek 100'ü aşkın eğitim tasarlıyoruz. Hepsini burada
anmak mümkün olmaz. Ancak hukuk, işletme-yönetim, ekonomi-finans, sağlık bilimleri,
iletişim ve sanat, eğitim bilimleri, bilişim teknolojileri, dil eğitimi, sınava hazırlık ve kişisel
gelişim kategorilerinde eğitim verdiğimizi söyleyebilirim. Genel katılıma açık eğitimler dışında
kurumların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan ve İŞKUR iş birliğiyle düzenlediğimiz meslek
kazandırmaya yönelik, istihdam garantili programlar da açmaktayız.
Başvuruları devam eden programlarınız var mı?
Her ay olduğu gibi Kasım'da da birçok ayrı eğitimi katılımcılarla buluşturacağız. Ay boyunca
başvuruları devam eden Borsa Okur Yazarlığı, Temel Düzey İç Denetim Uzmanlığı, Koçlar
için Dinamik Satış Teknikleri, Yaratıcı Drama, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı,
Hizmet Sektörü için Ağırlama Yönetimi, Dış Ticaret Uzmanlığı, 360 Derece Perakendecilik ve
Mağazacılık Okulu, Proje Yönetimi, Etkili İletişim, Personel Özlük İşleri ve Bordrolama, Tango
ve İletişim Analizi, Düşünce Tarihi, UFRS/TFRS Eğitimi, Çizim Atölyesi, Arabuluculuk
Yenileme, İleri Satış Becerileri, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerine BAUSEM'e
ulaşarak katılabilirsiniz.
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Eğitimlerin düzenlenme amacı nedir? Kimler katılabiliyor?
İlgi duyduğunuz bir konu ya da icra ettiğiniz meslek üzerinde uzmanlaşma sağlamak,
profesyonel olmak bugün eğitim desteği olmadan gerçekleştirilmesi pek mümkün değil. Yeni
teknolojiler, kuramlar keşfedildikten çok kısa bir süre sonra hayatımıza giriyor. Eğer
konunuza hakim değilseniz ve bir de yenilikleri takip etmiyorsanız, değişen iş yapış
biçimlerine tutunmamız olanaksız. Kendine yatırım yapmayan, zenginlik üretmeyen kişi ve
kurumlar oyunun dışında kalıyor. Eğitim ve öğrenme, okul ile başlayıp okulla biten bir süreç
olmadığından; yaş, eğitim düzeyi fark etmeksizin profesyonellerin disiplinler arası gelişmeleri
yakalamak istediği noktada sertifika programları ve
atölyelerle daha sık buluşma fikrine alışmaları gerekiyor.
Sürdürülebilir bilgi ve başarı isteyen kişi ve kurumların eğitim
çözüm ortaklığını üstleniyoruz.
Eğitimler ne kadarlık bir süreyi kapsıyor?
Bir gün süren atölye programları veya seminerler olduğu
gibi, tamamlanması 3 ayı bulan sertifika programlarımız da
bulunuyor. Eğitim süreleri konu, içerik ve uygulama
gereksinimine göre değişiklik gösteriyor.
Bugüne kadar kaç kişi eğitimlerden yararlandı? Hedeflediğiniz rakam nedir?
BAUSEM'in son 5 yıllık verilerine baktığımızda 10 bine yakın katılımcıyla bir araya gelerek,
yeni bilgiler paylaştığımızı görüyoruz. Geçen yıl artan program sayımızla paralellik göstererek
hayat boyu öğrenen katılımcı sayımız yaklaşık 3 bin kişiye ulaştı. Önümüzdeki yıl hedeflerini
katılımcı sayısı artışı eksenli değil, eğitim verdiğimiz konu alanlarının artırılması ve alanında
uzmanlığıyla tanınmış isimlerle içeriğin zenginleştirilmesi ekseninde inşa ediyoruz.
Eğitimlerde katılımcılara ne gibi olanaklar sağlanıyor? Eğitim ücretleri ne düzeyde?
Eğer eğitim katılımcının kendi eksikliğini tespit ederek geldiği bir programsa, zaten varlığı
bilinen bir soruna çözüm üretiyoruz. Kişi o konuda, uzun bir süre sorun yaşamayacağı bir
donanım kazanarak BAUSEM'den ayrılıyor. Kurumsal bir program düzenliyorsak, ilgili
kurumun eğitim departmanlarıyla bir araya geliyor ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin akademik
birikiminden yararlanarak özel modüller ihtiva eden programlar tasarlıyoruz. Kuruma özel
grup eğitimlerinin çıktısı, tüm ekip eğitim aldığı için daha verimli oluyor şüphesiz. İstihdam
garantili programlar ise, katılımcının bizden hem eğitim aldığı hem de işe yerleşeceği
kurumla anlaşmalar yaparak kariyer planlamasını da üstlendiğimiz, İŞKUR ortaklığıyla
hazırlanan programlar. Son olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nin yurtdışındaki yerleşkelerinden
Berlin, Köln ve Roma pilot olmak üzere, imkanlarımızdan tüm Türkiye'nin faydalanabileceği
programları çok yakında duyurmaya başlıyor olacağız. Tüm bu eğitimlere baktığımızda
toplam eğitim saati, ders veren eğitmenler, eğitim mekanı, programın ek modülleri, staj
imkanı, eğitim verilen konu gibi birçok parametre 300 TL'den 3000-4000 TL'lere uzanan bir
değişkenlik arz ediyor.

3

