
COMU Trp Fakiiltesi 2019-2020 Efitim Oiretim Yrlr

Segmeli Ders Formu

e0lUtvr r. oens iLE it-cili eileilen

Fakiilte / EnstitU : Turizm Fakiiltesi

Anabilim Dah lveya Biiliim) : Konaklama igletmecilifiiAnabilim Dalr

Sorumlu Olretim Uyesi

Unvan, Ad, Soyad : Dog. Dr. Mustafa BOZ

E-posta adresi I mboz@comu.edu.tr
Telefon no :0532 2935542

Derse Katkrq olacak diier iisretim iiyesi/iiyeleri (Unvan, Ad, Soyad)

1. Dog. Dr. Mustafa BOZ

2.

AkademikYrl . :2OI9/2O2Q r

Yan Ytl : GUz / Bahar (Aynt ders, her iki drinemde tekrarh olarak agrlrr)

Dersin yer alacafir Diinem (Srnrfl : (Diinem L-2-3)

Dersin Adr : Girigimcilik
6n kogul(varsa) : Dersionceden almamrg olmak
Dersin/Stajrn Konu Alanr : Trp drgr konular

Dersin Amacl:

Gtin[im0zUn rekabetgi ktiresel dlinyastnda, kendi igini kurmak isteyenler bagta olmak lizere,
her meslek sahibinin Girigimcilik bilgisine sahip olmasr gittikge daha fazla rinem kazanmaktadrr.

Bu dersin amacr, ileride kendi igletmesini kurmak veya y6netici isteyen ii$rencilerin, ihtiyag

duyacaklarr bilgi ve becerilerin geligtirilmesine katkr saflamaktrr.

6irenim Hedefi/Eiitim yiintemi/til gme deierlend irme

Ortrenim Hedefi:
o Giri$imcilik tizelliklerinden hareketle kendi girigimcilik 6zelliklerini sorgulamak.
r Giri$imcilik tiirleri ile ilgili agrklanan faaliyetleri kargrlagtrrmak.
o Girisimcilikteki engellerive tegvikleri rilrenerek uygun sektiirle ilgili frrsatlarr

kargrlagtrrmak, tinerilerde bulunmak.
r Ba$anh girigimcilik orneklerinden hareketle kariyer planrnr potdnsiyel bir girigimci olarak

yaprlandrrmak.

)firetim Yiintemi
o Bu ders anlatrm ve kargrhkh iletigimin bir karmasrdrr.
o OErenciler, diledikleri zaman soru sormak, gtizlemlerini aktarmak ve yorum yapmak igin

tegvik edilmektedir.
e Bu itibarla, derse dtizenli katrhm ve biitiin bireysel ve grup aktivitelerinde tam

sorumluluk ahnmasr beklenmektedir.
o Teorik anlatrm, Srnrf igin uygulama, Srnrf drgr ara$trrma ders igleme yiintemleri arasrndadrr

6lgme Ydntemi
r Katthm (devam + katrhmcr olmak + yUkUml0ltikleriyerine getirme) % 10
o Ara srnav: % 40
. OErencisunumu % 20
o Finalslnavr: % 30 qG ,,r



Kabul edilecek iiirenci saysl : En az: 10 En Fazla: 15

dlrencinin segmeti ders siiresi boyunca giirev ve sorumluluklan:

o Minimum%TOoranrnda derse devamhhfr sallamak
o Verilen sunum ve aragtrrma cidevleriniyerine getirmek

Dersin yapllacall yer ve saat

. COMU Trp Faki.iltesi binastnda, uygun derslik olmamasr durumunda Turizm FakUltesinde

Qargamba gUnleri uygun ders saatleri araslnda

solUtvl z. ojns ile iLaili oernyLAn

Dersin agrlmasnl neden iineriyorsunuz? Belirtiniz.

Bu ders ile tifrenciler girigimcilik tizelliklerini, stirecini, fonksiyonlannr, girigimde bulunurken dikkate
altnmast ve yerine getirilmesi gereken'konulan, ig planr hazrrlamayr 6$reneceklerdir. Sadece kendi
iSletmesini kurmak isteyen tif;rencilerin de$il, aynr zamanda bir salhk kurulugunda veya bir igletmede
ytinetici olmayr hedefleyen cifrencilerin de geligimlerinde Girigimcilik dersinin rinemli bir yer tutacalr
ongciri.ilmektedir.

Belirtmek istediiiniz diier hususlar

Yanyrl Ders Planr agairdakigibidir :

1. Hafta

2. Hafta:

3. Hafta:

4. Hafta:

5. Hafta:

6. Hafta:

7. Hafta

8. Hafta

9. Hafta

10. Hafta

11. Hafta

12. Hafta:

13. Hafta:

14. Hafta:

15. Hafta:

Girigimcilik Kavramr ve Tanrmr

Giri5imcide Bulunmasr Gereken Ozellikler

Girigimsel Riski Ustlenmenin Yollarr

Franchising Kavramr ve Unsurlarr

Mevcut Bir igletmeyi Devralmanrn Olumlu ve Olumsuz Yanlarr

Yeni Bir igletme Kurmanrn Olumlu ve Olumsuz Yanlarr

Ara srnav

Aile igletmeleri

Kiiltiir, ig Ahlakr, Sosyal Sorumluluk ve Girigimcilik

Girigimcilik ve Yaratrcrhk

Girigimcilik ve Yenilikgilik

Girigimsel Planrn Geligtirilmesi

ig Planr Hazrrlanmast

ig Fikri Geligtirme, Yaratlcrhk Qah5malarr

ip Fikri Geligtirme, Yaratrcrhk Qah5malarr

*Her ders igin bir sorumlu <ifretim Uyesi olmahdrr

**Segmeli ders konu alanr: 1. Trp drgr konular 2. Temel bilim alanr, 3. Etik/hukuk,4. Bilimsel aragtlrma,
5. Klinik ve/veya laboratuar uygulamalarr, 6. Klinik,

***Derslerin Dtjnem l, Diinem llve Drinem lll rif,rencileri igin Qargamba giinleriofleden sonra 2 saat
verilmesi planlanmaktadlr.

tL-f.


