
Öğrenci 
Kulüpleri

Zirvesi



Academy Hakkında

Academy, 1996 yılında İstanbul’da kurulan, kurumlara ve bireylere
eğitim, danışmanlık hizmetleri veren bir kurumdur.

2008 yılında, üniversite öğrencilerinden gelen talepleri değerlendirmek
ve profesyonel olarak hizmet vermek üzere Üniversite Eğitim
Programlarını (ÜEP) dizayn etmiştir. 2008-2018 yılları arasında;

• 405 üniversite eğitim programı gerçekleştirmiş,

• 1,500,000 dan fazla üniversite öğrencisine dolaylı,

• 67,241 öğrenciye direkt ulaşarak, eğitim vermiş, belgelendirmiştir.
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EĞİTİMLER

İletişim Eğitimleri

1. Etkili İletişim Eğitimi

2. Etkili Beden Dili Eğitimi

3. İmaj Yönetimi Eğitimi

4. Etkili Sunum Becerileri Eğitimi

5. Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi

Kariyer Eğitimleri

1. Üniversitedeyken Kariyer Yapmak 101

2. Yeni Nesil Mülakat ve Cv Hazırlama

Girişimcilik Eğitimleri

1. Girişimcilik Gerçekleri

2. Yalın Girişim Eğitimi (Lean Startup)

3. İş Fikri/Modeli Geliştirme Eğitimi

4. İş Planı Hazırlama Eğitimi

5. Finansal Kaynaklar ve Yatırımcı
Sunumu Hazırlama Eğitimi

Liderlik ve Motivasyon Eğitimleri

1. Liderlik Eğitimi

2. Motivasyon Eğitimi



Nasıl?

Öğrenci Kulüpleri Zirvesi - Program

• Farkındalık Seansı
• Gönüllülük Esasına Dayalı Liderlik

• Toplumda Pozitif Değişimin Parçası Olmak

• Bir Kariyer Basamağı Olarak Öğrenci Kulüpleri

• Kulüp Sunumları (6 Dakika/Kulüp)
• Organizasyon Yapısı

• Yıllık Plan

• Yıl Sonu Hedefleri

• İhtiyaç Duyulan Öğrenci Profili

• Görev Alanlara Katkılar

• Neden Bu Kulüpte Yer Almalıyım?
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Nasıl?

Öğrenci Kulüpleri Zirvesi – Format

• Kulüp Yöneticileri Zirvesi, açılış konuşmalarının ardından 
Farkındalık Seansı ve akabinde Kulüp Sunumları ile devam 
edecektir. 

• Farkındalık seansında; «gönüllülük esasına dayalı liderlik, 
toplumda pozitif değişimin parçası olmak ve bir kariyer basamağı 
olarak öğrenci kulüpleri» konularında farkındalık oluşturulacak, 
öğrencilerin kulüp çalışmalarında yer almaları teşvik edilecek, 
kulüp çalışmaları profesyonel hayatın ilk adımı olarak 
konumlandırılacaktır.

• Kulüp Yöneticileri Çalıştayı ile yıllık planını çıkaran, kulüp tanıtım 
dosyasını hazırlayan kulüpler, 6 dakikalık sunum yapma hakkına 
sahip olabilecekler.

• Her kulüpten 3 kişilik sunum ekibi oluşturulacak (başkan, başkan 
yardımcıları) ve sunum için sahnede yer alacaklar.

• Sunum aşamasında soru cevap yapılmayacak ancak program 
süresince kulüp yönetimleri, katılımcılar ile iç içe bulunarak 
soruları sahada yanıtlayabilecekler.
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Zirvenin Katkıları

• Üniversiteye Katkısı
• Üniversite, stratejik hedeflerine ulaşması için katkı sunan kulüplere, bunun 

gerçekleşmesi için emek sarf eden gönüllü öğrencilere sahip olabilecek.

• Geleneksel reklam mecralarından ayrılarak, toplumda pozitif değişimin parçası olan 
gönüllü öğrenciler vasıtası ve kulüpler ile fark yaratabilecek.

• Kulüplere Katkısı 
• Üniversite yönetimi tarafından kabul ve değer gördüklerini, önemsendiklerini fark 

edecekler.

• Üniversitenin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk sahibi 
olduklarının farkına varacaklar.

• Yıl boyunca ulaşmayı arzu ettikleri geniş kitleye; kulüp yapılarını, hedeflerini ve 
ihtiyaç duydukları öğrenci profillerini anlatma fırsatına sahip olacaklar.

• Kulüplerin podyumu diyebileceğimiz bu zirve ile kulüpler, öğrenciler nezdinde değerli 
bir konuma yükselecek.

• Kulüplerin, birbirleri ile rekabet yerine bütünün anlamlı birer parçası oldukları 
pekişecek.

• Kulüpler, yıl boyu gerçekleştirecekleri programlar hakkında potansiyel katılımcıları 
sene başından bilgilendirmiş olacaklar.

• Öğrencilere Katkısı
• Yeni öğrenciler üniversite yaşamına daha hızlı entegre olacak, diğer öğrenciler ile 

kaynaşacak ve beraberlerinde getirdikleri dinamik enerjilerini de doğru yönde 
kullanabilme imkanından haberdar olacaklar. 

• Yeni öğrenciler, ilk yıllarından itibaren üniversitedeki iş hayatına en yakın platform 
olan kulüplerde çalışma, iş hayatlarındaki ilk adımları, kulüpler ile atma fırsatına 
sahip olabilecekler.

• Öğrenciler, teorik bilgileri pekiştirebilecekleri tüm kulüpler hakkında detaylı bilgiye 
sahip olacak ve ilgi duydukları organizasyonlara destek olacaklar.
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Geçmiş Programlardan Kareler
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