Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, uluslararası
işbirliği anlaşmaları çerçevesinde öğrencilerine
öğrenim hayatlarının bir bölümünü yurt dışında
geçirme olanağı sağlamaktadır.
Avrupa’nın pek çok ülkesinde 40’ın üzerinde
üniversite ile yapılan öğrenci değişim anlaşmaları
kapsamında her yıl yaklaşık 50 öğrenci bu
üniversitelerde öğrenim görmek üzere gitmekte ve
işbirliği yapılan üniversitelerden 50’den fazla
öğrenci fakültemize gelmektedir.

Öğrencilerin dört yıllık lisans eğitimleri süresince
sadece teorik bilgi ile donatılmalarını yeterli
görmeyen İktisat Fakültesi, bilimsel ve sosyal
etkinlikler düzenlemek suretiyle öğrencilerini okul
sonrası hayata her yönüyle hazırlamayı ilke
edinmiştir.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ

Marmara Üniversitesi
Göztepe Kampüsü 34722
Kadıköy – İstanbul
(216) 541 40 21

129 yıllık köklü geçmişi ile yüksek öğrenim kurumları
arasında saygın bir konuma sahip olan Marmara
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde, Çalışma Ekonomisi
ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İktisat, İngilizce
İktisat ve Maliye olmak üzere 5 ayrı bölümde 2 ayrı
dilde eğitim yapılmaktadır.
Fakültemizin uluslararası standartlardaki öğretim
programları değişik iş kollarında çalışan
mezunlarımızın özellikle çok uluslu firmalar
tarafından tercihini arttırmakta, toplumda
üniversitemizi ve fakültemizi en iyi şekilde
tanıtmaktadır.

İktisat Fakültesi olarak çağdaş standartlarda bir
akademik formasyonun yanı sıra bilişim
ekonomilerinin artan bir ivme ile geliştiği, eticaretin yaygınlaştığı ve küresel bilgi toplumunun
tüm dünyaya hâkim olmaya başladığı günümüz
koşullarında, eğitim teknolojisinin 21. yüzyılın
ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterlilikte olması
için yoğun bir çaba sarf etmektedir.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, geçmişten
gelen köklü birikimi, kıymetli öğretim kadrosu ve
geleceğe yönelik taşıdığı akademik vizyonu ile
geçen eğitim yılını tamamlayarak iş ve akademi
dünyasına, inisiyatif ve yaratıcı düşünce sahibi yeni
ve dinamik beyinler kazandırmıştır.
Fakültemizde eğitim ve öğretim, 150’den fazla
öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir.
Fakültemizdeki bölümlerin üniversite giriş sınavında
ilk beşte yer almaları, öğrencilerimizin iyi bir
donanımla mezun olmalarının ve iş yaşamında
gerek özel, gerekse kamu sektöründe üst
konumlara erişebilmelerinin bir sonucu olmaktadır.

İktisat Fakültesi, bilimsel araştırma verimliliği,
akademik eğitim - öğretim seviyesi ve idari hizmet
kalitesi bakımından, ulusal ve uluslararası normlara
uygun seçkin yüksek öğrenim kurumları arasında
yer almaktadır.

