İngilizce İktisat tezli yüksek lisans programı öğrencileri ekonomi doktora programına
hazırlamak; ulusal ve uluslararası iktisadi, siyasi ve teknolojik gelişmelerin bir bütün
olarak anlaşılması amacıyla bilimsel bilgi üretmek ve çok disiplinli bir eğitim sunmak
amacını taşır.
İngilizce İktisat tezli yüksek lisans programı tamamı İngilizce yürütülen bir programdır.
Dersler İngilizce olarak yapılıp, tez İngilizce yazılacağından, iyi derecede İngilizce bilmek
gerekmektedir. İngilizce seviyesinin belgelenmesi için:
- TOEFL sınavından 84 veya daha yüksek bir not almak, ya da
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) 70 veya daha yüksek bir not almak
gerekmektedir.
Başvuru Takvimi (2017-2018 Akademik Yıl Güz Dönemi)
Online Başvuru

: 22 Mayıs - 12 Haziran 2017

Mülakat Tarihi

: 15 Haziran 2017

Mülakat Saati

: 14:00-17:00

Mülakat Yeri

: İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Seminer Salonu

Sonuçların İlanı

: 30 Haziran 2017

Kesin Kayıt

: 21-25 Ağustos 2017

Ayrıntılı Bilgi için:
http://iktisat.istanbul.edu.tr/ingiktisat
Başvuru ve Koşulları için:
http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr

İNGİLİZCE İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
İngilizce İktisat tezli yüksek lisans programı öğrencileri ekonomi doktora programına
hazırlamak amacını taşır. Program kamu ve özel sektörde yer alan kuruluşlarda görev yapan
veya yapmayı planlayan ve iktisat alanında orta düzey bilgilere sahip olmak isteyenlere,
iktisat teorisi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde çağın gerektirdiği bilgi birikimini
kazandırmayı

ve

uygulamada

mevcut

bilginin

nasıl

kullanılacağını

göstermeyi

hedeflemektedir. Başka bir ifade ile bu programın amacı küreselleşen dünya ekonomisinde
İktisat alanında ülkemizin ihtiyaç duyacağı kadroları yetiştirmek ve onlara gelecekteki
kariyerleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ulusal ve uluslararası düzeydeki

iktisadi ve finansal olayları bilimsel yöntemlerle inceleyen, sorgulayan, gelişmeleri izleyen ve
çözümler üreten bireyler yetiştirmek, bu doğrultuda bilimsel çalışmalar ve yayınlar yapmaktır.
Misyonumuz
Ulusal ve uluslararası iktisadi, siyasi ve teknolojik gelişmelerin bir bütün olarak anlaşılmasını
sağlamak amacıyla bilimsel bilgi üretmek ve çok disiplinli bir eğitim sunmak.
Vizyonumuz
Ülkemizin iktisadi ve siyasi kalkınma ideallerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak sistemik
analiz yetisine sahip profesyonel ve entelektüel insan kaynağının gelişimine katkı sağlamak.
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Mikro Ekonomik Analize Giriş
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Ekonometriye Giriş
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Entegrasyon Teorisi
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