Program Adı: Çalışma Ekonomisi
Program Türü: Doktora
Program Profili: Çalışma Ekonomisi Doktora Programı kapsamında çalışma
yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konuların iktisat, işletme, sosyoloji, psikoloji ve
hukuk gibi sosyal bilimlerin ışığında incelenmesi ve bu alanda mevcut olan sorunların
çözümüne yönelik politikaların analizi hedeflenmektedir.
Program dahilinde sosyal politika, göç ve işgücü piyasaları, istihdam ve
işsizlik, işçi-işveren ilişkileri, sanayileşmenin ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal
problemler ile bunların çözüm yolları gibi konular ele alınmaktadır. Öte yandan birey ve
işletme açısından insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, performans yönetimi ve
çalışma yaşamında taciz programın diğer öne çıkan konularıdır.
Çalışma ve yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefini taşıyan bir anlayış ile
akademik çalışma potansiyeline sahip bilim uzmanı adaylarına gerekli bilgi, yetkinlik,
bilimsel araştırma yöntem ve kültürünü kazandırılması programın temel amacıdır.

Program Adı: Çalışma Ekonomisi
Program Türü: Tezli Yüksek Lisans
Program Profili: Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Programı kapsamında
çalışma yaşamına ilişkin ekonomik ve sosyal konuların iktisat, sosyoloji, hukuk gibi
sosyal bilimlerin ışığında incelenmesi ve bu alanda mevcut olan sorunların çözümüne
yönelik politikaların analizi hedeflenmektedir.
Program dahilinde sosyal politika, işgücü piyasası, istihdam ve işsizlik, işçiişveren ilişkileri, sanayileşmenin ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal problemler ile
bunların çözüm yolları gibi konular ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca, işçi
sendikaları, toplu pazarlık stratejileri ve ücret oluşumunu etkileyen faktörler program
kapsamında yer alan diğer önemli konular olarak ön plana çıkmaktadır.
Çalışma ve yaşam koşullarının geliştirilmesi hedefini taşıyan bir anlayış ile
akademik çalışma potansiyeline sahip bilim uzmanı adaylarına gerekli bilgi, yetkinlik,
bilimsel araştırma yöntem ve kültürünü kazandırılması programın temel amacıdır.
Mezunların İstihdam Profilleri: Program mezunları bankacılık ve finans
sektörü de dahil olmak üzere özel sektördeki bütün iş kollarında, sendikalarda uzman,
denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Ayrıca Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman ya da ateşe olarak görev
yapabilmekte ve sosyal güvenlik kuruluşlarında istihdam imkanı bulabilmektedirler.
Mezunlarımız Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti
veren tüm kuruluşlarda da görev alabilmektedirler.

