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8 EKİM AÇILIŞ BULUŞMASI
Genç Finans Kulübün açılış buluşması üyelerimiz
ve değerli Finans Kulüp yöneticileriyle
gerçekleştirildi.Kulübümüzün yeni dönem projeleri
belirlendi. AB ile ortak yürütülen girişimcilik
projesinin detayları konuşuldu.

AİDATI YOK GETİRİSİ ÇOK
Üniversitelilere, kişisel ve mesleki gelişim için
verilen ilk tavsiye; öğrenci kulüplerine
katılmalarıdır. Biz de, kulübümüzün katkılarının
neler olduğunu sıraladık…

1) TAKIM ÇALIŞMASI
Öğrenci kulüplerinde bireyselcilik yer almamakla birlikte 'biz
kavramı' mevcuttur. Bu sayede daha küçük çaptaki çalışma
ortamlarında iş bölümü, görev alma bilinci, sorumlulukları
taşıyabilme gibi birçok konuda gelişmeleri sürdürebilirsiniz.
Ekip üyeleri bir araya gelerek kendilerinden daha büyük bir
bütün oluşturur. Bunu bir orkestra gibi düşünebiliriz. Bu
çalışmaların en güzel yanı 'beraber başardık' duygusunu
yaşatması. Unutmayalım ki; birlikten kuvvet doğar...

2)YARATICI FİKİRLER
Kulüpler öğrencilerin beyin fırtınası yapmasını sağlar. Farklı fikirlerle
düşüncelerini geliştirmeye yardımcı olur.
Üyelerini yaratıcı düşünmeye zorlar.

3)SOSYAL ÇEVRE VE KİŞİSEL GELİŞİM
Üniversite bir yaşam biçimi, sürekli öğrenme merkezi ve kişinin
kendini tamamlaması için bulunmaz bir zaman fırsatı. İyi
değerlendirildiği takdirde, sadece mesleki eğitimler haricinde, kişi
kendine çok şey katarak mezun olabilir. Kulüpler de öğrenciye
kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme ve
yeteneklerini geliştirebilme adına katkı verir.

4)İŞ HAYATINA ATILMA
Kulüpler, alanında uzman kişilerle bir araya gelme ve çalışma
hayatını deneyimleme fırsatı sunar. İş hayatı için referans elde
edilebileceği gibi, iş fırsatlarını da beraberinde getirebilir.

20 EKİM AB PROJESİ TANITIM LANSMANI
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanlığının desteği ile
Finans Kulüp olarak bu yıl başlatılan “AB Ağlarıyla Güçlenen
Girişimcilik” Projesi kapsamında “Girişimcilik ve Yenilikçi Eğitim”
modellerinin tanıtımı amacıyla 20.Ekim.2016 Perşembe günü
Büyük Kulüp – Caddebostan tesislerinde hazırlanan
organizasyon geniş bir katılımla gerçekleştirildi.
Toplantıya, KOSGEB, Okan Üniversitesi, Finlandiya’dan Turku
Üniversitesi, Fin Pro İstanbul, Okan, Bahçeşehir, Başkent
Üniversite Yönetimleri, Finans Kulüp Yönetim Kurulu ve Bireysel
Üyeleri yoğun ilgi göstermiştir.

FİNANS KULÜP VE BÜYÜK KULÜP YÖNETİCİLERİ

AB projesi tanıtım lansmanında bizlerde Genç Finans Kulüp olarak
ordaydık.

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ..

