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A- FAALİYET KONULARI
ETÜ KARPAM'ın faaliyet konuları;


















Üniversite öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına yönelik bütüncül bir yaklaşımla kariyer
planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri
geliştirmek ve Rektörlüğe sunmaktır.
Onaylanan önerilerin uygulamasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek, öğrencilere,
mezunlara ve çalışanlara bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini
sunma konusunda yetkinlikler kazandırmak ve kariyerlerini geliştirmeye yönelik eğitim ve
yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemektir.
Öğrencilerinin, mezunlarının ve çalışanlarının kariyer planlama ve geliştirme performanslarını
iyileştirmeye yönelik olarak bireysel potansiyellerini, kişisel özelliklerini, becerilerini, öz
değerlerini, eğitim ve beklentilerini ortaya çıkarmak için gerekli kariyer danışmanlığını ve
diğer hizmetleri vermek, verilmesini sağlamaktır.
Öğrenci kulüpleri ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri
planlamak, düzenleme veya düzenlemesine destek vermektir.
Gerek seminer, gerekse bireysel görüşmelerle öğrencilere iş arama teknikleri konusunda bilgi
vermek, etkin öz geçmiş yazma ve başarılı bir mülakat gerçekleştirme konularında yardımcı
olmaktır.
Üniversitenin yüksek lisans / doktora öğrenimi dahil tüm birimlerden mezun olan öğrenciler
için iş imkanları araştırmak. İlgili özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile paydaşlık ilişkisini ve
işbirliğini geliştirerek ortaklaşa kariyer geliştirilmeli iş gören sağlama proje ve programlarının
yürütülmesine destek vermektir.
ETÜ KARPAM programlarına ve hizmetlerine üniversitenin tüm kesimlerinin ilgisini artırıcı
çalışmalar yapmaktır.
Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve olanakları ile hedef kitlenin kariyer yönetim ve
beklentileri gibi konularda araştırma yapmak ve yaptırmaktır.
Mezun dernekleri ve vakıfları ile işbirliği halinde mezunların iş hayatında ki kariyer
gelişimlerinin izlemek ve ilgili verileri bilgisayar ortamında tutmak ve güncellemek.
Mezunların mezuniyet sonrası yaşamlarında da birbirleriyle işbirliği, dayanışma ve ilişki
içerisinde bulunmaları için çeşitli faaliyetler düzenlemektir.
Eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenci bilgi bankası ve iş işyeri bilgi bankası, kariyer geliştirme bilgi yönetim sistemi oluşturmak ve işletmek.
Faaliyetlerle ilgili konularda bültenler yayınlayarak öğrencileri, mezunları, kurum ve
kuruluşları bilgilendirmek. Kariyer planlama ve geliştirme konusunda özellikle akademik
personele yönelik benzer program ve faaliyetler gerçekleştirmektir.
Kariyer planlama ve geliştirme konusunda araştırma, yayın, proje, tez çalışmalarını teşvik
etmek ve desteklemektir.
Düzenli işletme tanıma ve teknik gezileri organize etmek. Kariyer planlama ve geliştirmeyi
üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve aday-öğrenci-mezunçalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak belirlenen vizyon
ve amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir.
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ETÜ KARPAM'ın Görevleri;








Üniversitemiz öğrenci adayları, öğrencileri, mezunları ve çalışanlarının yetenek, bilgi, beceri
ilgi ve istekleri ile üniversitenin ve Türkiye'nin koşul ve ihtiyaçları doğrulusunda kariyer
planlama ve geliştirme yetkinliklerinin iyileştirilmesini sağlamaktır.
Üniversite öğrencilerine yönelik kariyer danışmanlığı hizmeti vermektir.
Üniversitede, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkanlarının artırmak amacıyla mesleki
gelişimlerine katkı sağlamaktır.
Bölgedeki işletmelerin verimlilik ve sürdürülebilirlik çabalarına destek olmaktır.
Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmaktır.
Üniversitenin mentörlük sistemini geliştirip mentee / mentör ilişkilerini düzenlemektir.
ETÜ KARPAM faaliyetlerini ve bu alandaki birikimlerini ilgili yerli ve yabancı kuruluşlara
aktararak bu kuruluşların gelişmelerine ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

