
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ

NEDEN FBÜ?
Fenerbahçe Üniversitesi, yüksek bursluluk oranları ile herkese kaliteli eğitime erişim imkânı tanır.

Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul’un sosyal yaşamının merkezinde yer alan Kadıköy ve Ataşehir’de öğrencilerine keyifli, güvenli ve kaliteli bir yaşam olanağı sunar.

Fenerbahçe Üniversitesi, güçlü akademik kadrosu ve araştırma/proje odaklı eğitim modeli ile geleceğin liderlerini yetiştirir.

Fenerbahçe ile Medicana gruplarının iş birliği sayesinde öğrencilerimiz, henüz eğitim alırken staj, çalışma ve kariyer imkânlarından faydalanabilir.

Fenerbahçe Üniversitesi, bilim felsefesini benimseyerek analitik düşünen, sorgulayan, problem çözen, nitelikli insan kaynağı yetiştirir.

Fenerbahçe Üniversitesi, insancıl, özgür ve bütüncül (çeşitlilik içinde birlik) ilkesini benimser.

Ekonomik ve toplumsal gelişmeleri, küreselleşme 
çatısı altında, dijital devrimin olanakları ile ele alan 
fakültemizin programlarında, öğrencilerimizin 
yorum yapma ve problem çözme becerilerini, 
disiplinler arası yaklaşım çerçevesinde geliştirmesi 
amaçlanmaktadır. 

Bütün bu ilişkilerin analizi ve çözümlerinin 
belirlenmesi amacıyla, kuramsal ve ampirik 
düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, kuluçka ve 
dijital teknolojiler merkezi başta olmak üzere, ulusal 
ve uluslararası finans sektörleri ile iş birliği içinde 
olmak ve diplomasi kültürünü öğrencilerimize 
evrensel standartlarda öğretmek fakültemizin 
temel amaçları arasındadır. 

Fakültemiz, eğitim ve sosyal alanlardaki 
bilimsel yönetim anlayışına uygun olarak 
özel sektörün, bürokratik kurumların ve 
akademinin verimliliğini artırmak için 
uzmanlar, yöneticiler ve akademisyenler 
yetiştirmeyi ve Türkiye’nin önde 
gelen fakültelerinden biri olmayı 
hedeflemektedir. 
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SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER (İNGİLİZCE)

Küreselleşme ile birlikte ekonomik ve finansal sınırların büyük ölçüde kaybolması ve finansal piyasaların birbiriyle 
bütünleşmesi sonucu uluslararası finans konularının anlaşılmasının önemini arttırmıştır. Tüm bu gelişmeler sonucu 
uluslararası finansal teknikler çokça kullanılmaya başlanmış ve gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel sektörde 
uluslararası finans konularına hakim işgücüne duyulan ihtiyaç gitgide artmaktadır. 

Uluslararası Finans programı öğrencilerinin gerek staj programları, gerekse projelerle öğrenim hayatları boyunca da 
sektörle iç içe olmaları hedeflenmektedir. Böylece uluslararası finans lisans öğrencilerinin dış dünya ile iletişim kurma, 
buradaki gelişmeleri izleme ve uyum kapasitelerinin artması sağlanacaktır. Uluslararası Finans Bölümümüz dinamik 
akademisyen kadrosu, araştırmaya yönelik bakış açısıyla finansal yönetim, küresel ekonomi gibi alanlarda yeni ve özgün 
çalışmalara imza atmayı hedefemektedir.

ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK

Eğitim dili İngilizce olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle öğrencilerimizi 
küreselleşen dünyaya hazırlamayı, siyasal olgu ve olaylar hakkında bilimsel bir anlayış kazandırarak onlara yaygın siyasal 
düşünce ve uygulamaların temelini anlama, gelişmeleri analiz etme, sorgulama ve geleceğe yönelik öngörülerde 
bulunulabilme yetisi kazandırmayı hedeflemektedir. 

Böyle bir bilgi birikimi ve analitik görüş kazandıracak zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak, öğrenciler ilk iki yıllarında 
iktisadi ve idari bilimlerinin temellerini oluşturan, Mikro ve Makro Ekonomi, Matematik, Uygarlık Tarihi, Sosyoloji, 
Hukuk gibi çeşitli dersler alarak kendi alanlarını diğer bilim dallarıyla harmanlayan disiplinler arası bir ders programı 
oluşturabileceklerdir. 

Ekonomi günümüzde sosyal bilimlerin ana dallarından birisini oluşturmaktadır. Çağdaş dünyada kaynakların etkin ve 
verimli kullanılması, kamu yönetiminde verimlilik ve etkinliğin artırılması, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, 
özel kesimde kaynakların etkin kullanımı; ülkemizin küresel ölçekte rekabet gücünün yükseltilmesi, kalkınma ve 
büyümeyi sağlayacak şekilde olanakların kullanımı ve seferber edilmesi ekonominin temel ilke ve prensiplerinin 
toplumsal yaşamdaki önemini ve yerini her geçen gün artırmaktadır. Bu kapsamda, Fenerbahçe Üniversitesi Ekonomi 
Bölümü öğrencilerinin günümüz dünyasında hızla gelişen veri bilim teknikleri, sayısal araçların kullanımı ve farklı 
program dillerine hakim olması hedeflenmektedir. Bu temas öğrencilerin eğitim sonrası içine girecekleri dünyaya 
hazırlanmalarını ve bu dünyaya uyum sağlamalarını, bu dünyada başarılı olmalarını ve rekabette öne geçmelerini 
sağlayacak bilgi, deneyim ve beceriler ile donatılmalarını sağlayacaktır. Bölümün eğitim dili İngilizcedir.
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