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Haftalık olarak salı günü yayınlanır.

S I N AV L A R D A N A S I L B A Ş A R I S I Z O L U N U R ?
Sınavdan önceki günlerde beslenme düzeninin ve sosyal ortamların
sınav stresine etki edebileceğinin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Olumsuz Düşünün: Başarısız olacağınıza kendinizi inandırın. Geçmişte olan
başarısızlıklarınız nedeniyle kendinize
güveninizi kaybetmişseniz ve başarılı
olacağınıza inanmıyorsanız başarısızlık
kaçınılmazdır.
Not Tutmayın: Çalışırken ya da ders
dinlerken not tutmak gibi bir zahmete
katlanmayın. Bir öğrenci tembel olduğunda, okumayı, derslere devam etmeyi,
ödev yapmayı, araştırmayı ve sınav başarısını sağlayacak diğer şeyler yapmayı
zor buluyor. Hiçbir şey bilmediğiniz bir
sınav için başarılı olmanız nasıl mümkün olabilir? Sınav başarısı sihir gibi çalışmaz, sıkı çalışma ve gayret gerektirir.
Sınavda yazacağınız ders notları, öğretmen için öğrencinin konuya ilgili olduğu anlamına gelir. Bunun eksikliği başarı şansınızı büyük oranda düşürecektir.

Yarına Erteleyin: Başarısızlığı garantilemek için sınava hazırlık çalışmanızı
sınav saatine kadar erteleyin. Çoğu öğrenci kendine en uygun kavrama koşullarını bilmez. Dönem boyunca öğrenilen
her bir konuyu sadece sınavdan bir gün
önce çalışarak anlayacaklarını düşünürler.
Merak Etmeyin: Başarısızlık dolu bir
yaşam için öğrenme araştırma ve anlama merakından uzak durun. Ders programına hâkim olmanın yeterli olabileceğini düşünebilirsiniz. Bunun dışında
yan konulara da ilgili olmanız ve okuma
yapmanız gerekir. Konu anlatımı esnasında anlamadığınız veya aklınızda soru
oluşturan kısımları sormayın. Bu devamında başarısızlığı getirecektir. Öğrencilerin sınavda başarısız olmasının nedenlerinden biri de ilgi eksikliğidir.

KARİYER HARİTASI
Yazılım Mühendisi
Yazılım mühendisliği, masaüstü uygulamalardan bilgi sistemlerine, web tasarımdan mobil uygulamalara kadar geniş bir alana
hitap ediyor. Zaman içinde ihtiyaçlar ve işler nedeniyle belirli
yazılım alanlarında uzmanlaşma gerçekleşse de entegrasyon
projeleri ve adaptör yazılım üreticileri için kendi içinde multidisipliner sayılabilecek bu alan ciddi avantajlar içeriyor. İş alanlarına bakarsanız hem web hem de mobil teknolojilerine hâkim
veya hem bilgi sistemlerine hem de bu sistemlerin masaüstü
uygulamalarına hâkim kişilerin arandığını görürsünüz.
Temel Yetkinlikler
• Matematiksel ve mantıksal düşünebilme
• Analitik düşünme, sorunlara farklı çözümler bulabilme
• Yaratıcı düşünme
• Trend takipçisi olma
• Detaylara odaklanabilme
Okunabilecek Bölümler
• Bilgisayar Mühendisliği
• Matematik • İşletme Enformatiği
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HALİÇ
TV
Haliç Üniversitesi Televizyonu
bilgi, haber ve etkinlik
paylaşımına öncelik veren,
üniversite odaklı olmasının
yanı sıra konum itibarıyla
ilişkide olduğu çevre ile de
entegre, güncel bir yayıncılık
anlayışı taşımaktadır. Üniversite
televizyonumuz takipçilerimizin
her an her yerde, internet
üzerinden yayınları izlemelerini
sağlayan, yeni nesil bir
televizyonculuk anlayışına
uygun internet tv teknolojisine
sahiptir.Üniversitemiz
bünyesinde bilim, sanat ve
spor alanlarında gerçekleşen
etkinliklerin yayınlanmasının
yanı sıra, öğrenci kulüpleriyle
iş birliği içinde hazırlanan
güncel programlar televizyonun
yayın içeriğini oluşturmaktadır.
Bunun yanı sıra eğitim
kadrosunun akademik düzeyde
gerçekleştirdiği faaliyetlerin bir
yayın platformuna taşınmasıyla
bilimsel anlamda görsel bir
kütüphane özelliğini de içinde
barındırmaktadır.

KARİYER MERKEZİ ETKİNLİKLERİ

16 Mayıs Çarşamba 15:00 Konferans Salonu
Tasarım Trendleri ve Lazzoni İşe Alım Süreçleri
Efe KARABULUT
17 Mayıs Perşembe 12:30
İşaret Dili Eğitimi
Tuğçe Üstübioğlu
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EĞİTİM ÖNERİLERİ

GOOGLE DİJİTAL ATÖLYE
Eğitim Linki:
https://learndigital.withgoogle.com/dijitalatolye
Google Sertifikası Alın
Etkileyici bir dijital sertifikayla kariyerinizin marşına
basın. Ücretsiz online kurslarımız, arama motorlarından sosyal medyaya kadar her şey ve daha fazlası için
size rehber olacak.
Dijital dünyada işinize yarayacak beceriler edinin.
Özgüveninizi artırmak ve başarılı olmanıza yardımcı
olmak için tasarlanan esnek ve kişiye özel kurslarla
kariyerinizi veya işinizi istediğiniz hızda geliştirin.
İşinizde başarılı olmanıza yardımcı olacak araçları
keşfedin. Mülakat becerilerinizi geliştirin. Hedeflediğiniz kariyer için hazırlık yapın.

TEDx VIDEO ÖNERISI
Konuşmacı Kim?
Sal Khan / Eğitimci ve Sosyal Girişimci
Video Başlığı
Öğretmek” için öğretelim, sınav sonuçları için değil
Video Linki
https://www.ted.com/talks/sal_khan_let_s_teach_for_
mastery_not_test_scores?
Video’yu Neden İzlemeliyim?
Bitmemiş bir temel üzerine bir ev yapmayı ister miydiniz? Peki, o zaman öğrencileri neden henüz temel konuları kavramadan hızlı bir eğitim-öğretimden geçiriyoruz?
Evet, karmaşık bir durum fakat eğitimci Sal Khan çaba
içindeki öğrencilerin kendi seviyelerindeki konularda uzmanlaşmalarına yardımcı olarak onları bilim adamlarına
dönüştürme planlarını paylaşıyor.
Tedx Nedir?
Yayılmaya değer fikirlerin ruhuyla TEDx, insanları TED
benzeri bir deneyimi paylaşmak için bir araya getiren yerel, kendi kendini organize eden bir programdır. Bir TEDx
etkinliğinde, TEDTalks video ve canlı hoparlörler, küçük
bir grupta derin bir tartışma ve bağlantı oluşturmak için
birleşir. Bu yerel, kendi kendini organize eden olaylar,
x = bağımsız olarak TED olayının düzenlendiği TEDx
markasıdır.
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KİTAP ÖNERİSİ
Adı: Zamane
Yazar: Engin Geçtan
Baskı Yılı: 2016
Yayınevi: Metris
Konu: Askeri darbenin ardından
otorite figürlerine ve kurumlarına
karşı tepkiler sindirilmişti, ama daha
uzun vadede bunun yerini farklı ve
çoklu dinamikler aldı. Artık siyasi
ya da toplumsal bir kutuplaşma olduğunda, şaşırtıcı bir hızla karşıt bir
kutup odağı oluşmakta. Bu bir bakıma yoğun bir dinamizmin de ifadesi,
tabii beraberinde bir soruyla birlikte.
Alıntı : Otorite, öfke, sıkışmış kızgınlıklar, persona ve gölge, özerklik, kimlik sorunları,
çocuk yalnızlığı gibi konularda söz alırken aynı zamanda
klinik deneyimlerinden gözlemler de aktaran Geçtan’dan
zamane hallerine yılların birikiminden bir bakış.
Neden Okumalıyım?: Büyük kent insanın sık kullandığı uyuşturuculardan biri de hız. Aynı şey, telaşsız da aynı
sürede yapılabilir, üstelik yapılacak şeye ayrılan zaman ve
enerjinin bir bölümü seferberlik sırasında tüketilmeden.

SANAT KÖŞESİ
Müze Adı: Sessizlikte Diyalog
Açılış Tarihi: Her Gün Açık
Yer: Turkcell Diyalog Müzesi
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Gayrettepe Metro
İstasyonu -2.Kat, İstanbul
Açıklama: Özel bir alana kurulmuş
deneyimde; işitme engelli rehberleriniz ile birlikte, tamamen sessiz bir
ortamda sözsüz iletişimi keşfedeceksiniz. Empati kurma yeteneğiniz
ile birlikte farkındalığınızın da artmasını sağlayacak Sessizlikte Diyalog, hayatınız boyunca yaşabileceğiniz en olağanüstü deneyimlerden
biri olacak!
Özel bölümlerden oluşan Sessizlikte
Diyalog’da; yüz ifadelerinizi ve vücut dilinizi nasıl etkin kullanabileceğinizi, işitme dışındaki duyularınızla neler başarabileceğinizi göreceksiniz.
Zorlukları fırsata dönüştürme yeteneğiniz güçlenirken,
kendiniz ve çevrenizle ilgili tüm önyargılarınızı sonsuza
dek geride bırakacaksınız.
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