Program Adı: YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Program Türü: Doktora
Program Profili:
Yönetim ve Organizasyon doktora programı, bu alanda Türkiye'nin en köklü programları
arasında yer almaktadır. Programı tercih eden öğrenciler, organizasyon teorisi, davranış bilimi,
insan kaynakları yönetimi ve stratejik yönetim alanlarında uzmanlaşabilmektedirler. Programın
bu çeşitliliği sağlayabilmesine imkân veren temel özelliği, oldukça geniş bir öğretim üyesi
kadrosuna sahip olmasıdır. Doktora öğrencilerimiz, bahsi geçen akademik kadronun uluslararası
nitelikli yayın ve projeler üretme süreçlerine bizzat tanık olup bu süreçlerde görevler alarak
yetkin bir akademisyen olarak yetişmek imkânı bulmaktadırlar. Bu bağlamda, yönetim ve
organizasyon alanında seçkin akademisyenler yetiştirmek amacı güden programda bilim felsefesi
ve araştırma yöntemleri konuları da üzerinde yoğunlaşılan diğer disiplinler olarak öne
çıkmaktadır.
Yönetim ve Organizasyon doktora programı, geleceğin endüstri liderlerini, bilim ve teknolojide
yenilikçi fikirlere imza atacak bireylerini yetiştirmeyi amaç edinmekte ve program içeriğini bu
amaçlar doğrultusunda dizayn etmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon doktora programından mezun olan öğrenciler,
öncelikli olarak Türkiye'deki seçkin devlet ve vakıf üniversitelerinde akademik görevler
almaktadırlar. Geçmiş yıllarda programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, bugün başta İstanbul
olmak üzere pek çok ildeki önde gelen üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırlar.
Bununla birlikte, mezunlarımız özel sektörde üst düzey yönetsel pozisyonlarda da istihdam
edilmektedirler.

Program Adı: YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Program Türü: Tezli Yüksek Lisans
Program Profili:
Günümüzde, amaçları kimi zaman benzer kimi zaman farklı olan organizasyonlar, modern
toplumun temel taşları niteliğindedir. Amaçları kimi zaman kâr, kimi zaman toplumsal fayda
kimi zaman ise devlet kurumlarının işletilmesi olan bu organizasyonların yönetilmesinde
izlenmesi gereken bilimsel usuller ise evrensel bir nitelik taşımaktadır. Programımız, bu
bağlamda öğrencilerimizin modern organizasyonların yönetilmesi esnasında ihtiyaç duyulacak
güncel bilgiyle donatılmalarını sağlamaktadır. Yönetim ve Organizasyon tezli yüksek lisans
programı, her biri alanında uluslararası çalışmalara imza atan, teori ile pratiğin karşılıklı
etkileşimini önemseyen, hem bilimde hem uygulamada tanınmış öğretim üyelerinin verdiği
derslerle dizayn edilmesine ek olarak, öğrencilerin tez yazım sürecinde de gelecekte akademi ya
da özel sektörde planladıkları kariyere uygun bir bilimsel araştırma süreci geçirmelerine önem
vermektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Mezunlarımızın hem akademide hem de özel sektörde henüz mezun olmadan istihdam edildikleri
gözlenmektedir. Bu bağlamda, mezunlarımızın öncelikle özel sektörde uluslararası şirketlerde
orta ve üst kademe yönetsel pozisyonlarda görevler aldıkları belirtilebilir. Akademik kariyerlerine
devam etmek isteyen öğrencilerimizin de yurt içi ve dışında prestijli üniversitelerde doktora
eğitimlerini sürdürdükleri bilinmektedir.

Program Adı: YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Program Türü: Tezsiz Yüksek Lisans
Program Profili:
Günümüzde yönetim ve organizasyon disiplininin ilgi alanı içinde yer alan, liderlik, insan
kaynakları yönetimi, stratejik yönetim, organizasyon teorisi, davranış bilimleri gibi konular,
lisans mezuniyeti ne olursa olsun, özel sektörde görev yapan ve yönetsel pozisyonları hedefleyen
herkesin sahip olması gereken bilgileri ihtiva etmektedir. Bu bağlamda programımız, özellikle iş
yaşamında yöneticilerin karşılaştıkları günlük yönetsel sorunları çözmekte kullanabilecekleri
perspektiflerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Öte yandan, öğrenci profilinin özel sektörde
farklı alanlarda uzmanlaşmış kişilerden oluşmasını bir zenginlik olarak gören bu programda
öğrencilerimizin birbirlerinden öğrenmesi de son derece önemli addedilmekte ve ders dizaynları
bu amaca uygun olarak oluşturulmaktadır.
İçinde bulunduğumuz dönem, bilginin hızla eskidiği ve bilgisini güncellemeyenin rekabet
ortamında geri düştüğü bir dönemdir. Bu nedenle, eğitim hayatını geride bırakmış
profesyonellerin zaman zaman eğitim kurumlarına dönerek bilgilerini güncellemeleri
kariyerlerini başarıyla sürdürmeleri için son derece elzem görülmektedir. Ömür boyu öğrenme
adı verilen bu mantığa uygun olarak eğitim veren programımızda hem dersler, hem de ders
içerikleri değişen ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenerek öğrencilerimizin her zaman en güncel
bilgiyle donatılması sağlanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri:
Mezunlarımızın özel sektörde ulusal ve uluslararası çapta tanınmış işletmelerde yönetsel
pozisyonlarda istihdam edilmekte ve hali hazırda çalıştıkları kurumlarda mezuniyetleri sonrası
üst düzey yönetsel görevlere atanmaktadırlar.

