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Kurumsal eğitimin geleceği
BAU’da şekilleniyor
Yeni nesil davranış örüntüleri ve teknolojiyle büyük değişiklikler yaşaması
öngörülen kurumsal hayat ve kurumsal eğitimin bugünü ve geleceğini konuşmak
üzere, insan kaynakları ve kurumsal eğitimin öncüleri 25 Mayıs Çarşamba günü
EDUCORP’u deneyimlemek üzere Bahçeşehir Üniversitesi’nde bir araya geliyor.
İş değiştirme ivmesinin hızla arttığı bir gelecek kurumları bekliyor ve Z kuşağını inceleyen
uzmanların yaptığı araştırmalar, yeni nesil yetenekleri elde tutabilmenin yollarının;
kurumsal değerler, iş ve ofis şartları kadar yeni neslin bilgi ile düzenli beslenme
ihtiyacından geçtiğine vurgu yapıyor. Duygusal zeka, yönetsel yetenekler ve
disiplinlerarası düşünebilme kabiliyeti gibi geleceğin belirleyici niteliklerini taşıyan
yetenekleri yönetmek için kurumların en büyük destekçisi olarak eğitim, gelecekte baş
rolü üstleniyor.
Sınırların ötesinde eğitim mottosu ile eğitimde yeniliklerin öncüsü Bahçeşehir
Üniversitesi’nin (BAU) yaşam boyu öğrenimi konu edinen ve profesyonellerin örgün
öğrenim süresinin devamında da tüm eğitim imkanlarıyla buluşmalarına öncülük eden
Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM) ve işletmelere, kurumlara insan
kaynakları hizmetleri ve çözümleri sunan Indense Eğitim ve Danışmanlık iş birliğiyle,
kurumsal eğitimin süregiden dinamiklerini değiştirmek üzere EDUCORP - Kurumsal Eğitim
ve Gelişim Akademileri Zirvesi, 25 Mayıs 2016 tarihinde BAU’da gerçekleşiyor.
Yeni nesil ve teknolojinin dönüşümü ile tamamen farklı bir iş yaşamına doğru evrilmesi
beklenen kurumsal yapının, insan kaynakları ve eğitim alanında faaliyet gösteriyor ve
kurumsal eğitime bir gelecek projeksiyonu yapmak istiyorsanız EDUCORP Kurumsal Eğitim
ve Gelişim Akademileri Zirvesi’nde yer almanız için birçok neden var. Çalışanlara çok
disiplinli bir perspektif kazandırarak kurum kültürünü farklı boyutlarıyla analiz edebilme
yeteneği aktarma, küreselleşmeyle yaşanan rekabette yeteneklerin arzuladığı kurum
olma, eğitim aracılığıyla kurumsal politikaları anlaşılır ve izlenir kılma, kendilerini sürekli
yenileyen ve geliştiren bir ekiple çalışma gibi verimliliğin ve çağın gereksinimlerini en
güncel bilgilerle edinebileceğiniz EDUCORP, 25 Mayıs Çarşamba saat 9:00’da Bahçeşehir
Üniversitesi’nde düzenlenecek.
‘İstanbul’un kalbinde bir dünya üniversitesi’ mottosuyla, eğitimde yeniliklerin öncüsü olan
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenecek EDUCORP hakkında detaylı
bilgi almak yada kayıt olmak için, bausem@cec.bau.edu.tr adresinden ya da 212 381 59 36
numaralı telefondan BAUSEM’e ulaşmak mümkün.

