BASIN BÜLTENİ
Özyeğin Üniversitesi 8 Mart’ta kadın girişimcileri bir
araya getiriyor
Girişimcilik dünyasının kadın kahramanları başarı hikâyeleriyle
gençlere ilham vermek üzere, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde
Özyeğin Üniversitesi’nde buluşuyor. Geleneksel kariyer günlerine
farklı bir yorum katan ve bu yıl sekizincisi düzenlenen “Sectoral
Orienteering” etkinliği kapsamında yapılacak Kadın Girişimciler
Paneli, Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleşecek.
Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim ve Profesyonel Gelişim ekibinin düzenlediği “Sectoral
Orienteering” etkinliği bu yıl sekizinci kez öğrencileri, iş ve sanat dünyasından
profesyonellerle buluşturuyor.
Gazeteci Elif Ergu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek olan Kadın Girişimciler Paneli’ne
1K Kimya kurucusu Sevginar Baştekin, Biolive kurucusu Duygu Yılmaz, Dress Best
Uniforms kurucusu Tülin Yazıcı ve SBS Bilimsel Bio Çözümler kurucusu Aslı Elif Tanuğur
konuşmacı

olarak

katılacak.

Zoru

başaran

kadınlar,

hikayeleri

ve

motive

edici

konuşmalarıyla geleceğin girişimci kadınlarına ilham verecek. Panel, 8 Mart Perşembe günü
12:00-13:30 saatleri arasında Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleşecek.
Kariyer günlerine yenilikçi bir bakış
5-9 Mart tarihleri arasında Çekmeköy Kampüsü’nde gerçekleşecek olan “Sectoral
Orienteering” etkinliği Kadın Girişimciler Paneli gibi pek çok panel, sergi, workshop ve
etkinliğe bir hafta boyunca ev sahipliği yapacak. Geniş bir etkinlik yelpazesinde firma,
yönetici ve çalışanlarla bir araya gelen ÖzÜ öğrencileri, ilgi duydukları ve merak ettikleri iş
alanları ile ilgili konularda bilgi ve deneyim edinme fırsatı bulacak.

Sectoral Orienteering 2018’in detaylı programına http://so.ozyegin.edu.tr/ adresinden
ulaşılabiliyor.
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Özyeğin Üniversitesi hakkında:
Yaşamla iç içe, araştırmacı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermek amacıyla kurulan
Özyeğin Üniversitesi, katma değer yaratan, yenilikçi eğitim modeli ile öğrencilerinin yükselen mesleklerde
derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi teknolojileri kullanımında yetkin, girişimci, derslerde
ve gerçek dünyada kazandığı donanım ve deneyimler ile çevresinde ve çalışacağı kurumlarda fark yaratan bireyler
olarak mezun olmalarını hedefliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan ‘Girişimci
ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde son altı yıldır ilk 10’da yer alan Özyeğin Üniversitesi, başarılı öğrencinin şartları
ne olursa olsun iyi bir eğitime ulaşabilmesi gerektiğine inanıyor. 2017-2018 akademik yılında kayıtlı lisans
öğrencilerinin yüzde 86’sı burslu öğrenim gören Üniversite, 6 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı altında toplam 23
lisans programı; 3 enstitü bünyesinde 31 lisansüstü programıyla eğitim veriyor. Çekmeköy’de bulunan
kampüsünde, toplam 280 bin metrekare alanda öğrencilerini hayata hazırlıyor.

