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Uluslararası İşletme (IBA) Programı:
Velilerin bilmesi gerekenler
Lisans eğitimine başlamanın gençler ve aileleri için büyük bir adım olduğunun farkındayız.
Bu nedenle, RSM’in uluslararası ününü ve IBA bölümünde okumanın önemini ele alan
yararlı bilgileri sizin için derledik. Bunun yanı sıra, kızınızın/oğlunuzun Hollanda’da yaşama
konusunda karar vermesine yardımcı olabilecek bilgileri de ekledik. Detayları
rsm.nl/iba-parent sitesinde bulabilirsiniz.

RSM’in uluslararası ünü
»

RSM, dünyanın önde gelen işletme fakültelerinden biridir.
2019’da Financial Times’ın Avrupa’daki işletme okulları
sıralamasında 12. sırada yer almıştır.
»	
Okulumuz, dünyanın önde gelen 100’den fazla tanınmış
üniversite ve işletme okuluyla partnerdir. Listeyi görmek
için rsm.nl/rsm-for-your-exchange adresini ziyaret
ediniz.
»	
RSM, Erasmus Üniversitesi Rotterdam (EUR)ın işletme
fakültesidir. 1913’te kurulmuş olan üniversitemiz,
Times Higher Education World University Rankings’in
sıralamasına göre  dünyada 69. sırada; “İşletme ve
Ekonomi” kategorisinde ise 30. sırada yer almaktadır.

RSM - a force for positive change

RSM’de Uluslararası İşletme (IBA) okumanın faydaları:
»	
IBA bölümü, üç yıllık İngilizce eğitimin ardından öğrencileri
Fen Fakültesi Diplomasıyla (BSc) mezun eder. Bu program,
kızınızı/oğlunuzu uluslararası bir işletme kariyerine hazırlar.
Sunulan eğitim; satış, operasyon yönetimi, pazarlama, finans,
stratejik yönetim, sürdürebilirlik, bilgi ve iletişim teknolojisi
(ICT) gibi alanları kapsar. Müfredat ile ilgili daha detaylı bilgi
için rsm.nl/iba/curriculum adresini ziyaret ediniz.
»	
Programımız 80’den fazla ülkeden gelen öğrencilere ev
sahipliği yapmakta olup fakültedeki öğrencilerin %65’ini
yabancı öğrenciler oluşturmaktadır.
» RSM RSM kamu tarafından fonlanan bir kurumdur, ve buna
bağlı olarak 2021-2022 akademik yılının IBA okul ücreti
€9,600 olarak belirlenmiştir. AB ve AEA pasaportu sahipleri,
yıllık eğitim ücreti olarak sadece €2,168 öder. Lütfen eğitim
ücretlerinin değişime tabi tutulabileceğini unutmayınız.
RSM, AEA vatandaşı olmayan sınırlı sayıda öğrenciye burs
imkanı sağlar. Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) kapsamındaki
ülkelerin pasaportuna sahip öğrenciler için de burs imkanı
vardır ve belirli koşulları sağlayanlar öğrenci kredisi için de
başvurabilir. Daha fazla bilgi için rsm.nl/iba/scholarships
sitesini ziyaret ediniz.

EEA vatandaşı olmayan öğrenciler için
ortalama başlangıç maaşı

% 89.6

AEA vatandaşı olmayan mezunların

39,347 €

‘sı mezuniyetten itibaren altı ay içinde iş
bulmaktadır

% 69.6
‘sı Hollanda’da çalışmaktadır
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IBA ve RSM Master programı mezunlarının

Daha detaylı bilgi için lütfen rsm.nl/msc-employment-report sayfasını ziyaret ediniz

RSM’in mezunlarına sağladığı imkanlar

Rotterdam’ın size sundukları

RSM’in kendine özel “Kariyer Danışmanlığı” merkezi
bulunmaktadır. Bu Merkez öğrencilere bireysel kariyer tavsiyeleri
sunmakta, CV ve iş başvuru yazısı hazırlamak için atölyeler
düzenlemekte, ve öğrencilerin dünya çapındaki şirketlerle
bağlantı kurmasını sağlamaktadır.

»

Hollanda’da bir eğitim kurumunda öğrenim görmüş ve AB
vatandaşı olmayanlara, mezun olduktan sonra (lisans veya
yüksek lisans) iş arayabilmeleri için bir yıllık “zoekjaar” (iş arama
yılı) vizesi sunulur. Mezuniyetten sonraki imkanlar için
rsm.nl/afteriba adresini ziyaret ediniz.

Hollanda’da yaşam
»

»
»

 018 Global Barış Sıralamasına (Global Peace Index) göre
2
Hollanda, dünyanın en güvenli ülkeleri arasında yer alır ve
yüksek yaşam standartları sunar.
Kışın ortalama sıcaklık 3°C, yazın ise 19°C’dir.
Hollanda’da resmi olmayan ikinci dil İngilizce’dir. Hollanda’da
yaşayan neredeyse herkes İngilizce konuşabilmektedir.
Rotterdam’ın resmi kurumlarında, şehrin alışveriş yerlerinde,
danışma noktalarında, restoranlar ve toplu taşıma içerisinde
de İngilizce konuşulabilmektedir.

»

 otterdam, yaklaşık 170 farklı ülkeden insana ev sahipliği
R
yapan 600,000 nüfusa sahip çok uluslu bir büyükşehirdir.
Nüfusun çoğunluğunun RSM kampüsüne 20 dakikalık
bisiklet mesafesinde yaşamasından da anlaşılabileceği gibi,
şehir içinde ulaşım oldukça kolaydır. Şehrin Hollanda’nın
geri kalanıyla ve diğer Avrupa ülkeleriyle oldukça iyi ulaşım
bağlantıları vardır; Rotterdam-Schipol Uluslararası Havalimanı
arası hızlı trenle 25 dakikadır. Rotterdam’dan Paris’e giden
direkt tren ise sadece 2 saat 40 dakika sürer.
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“The IBA programme serves as a bridge between academic knowledge and the evolving day-to-day challenges that companies face

rsm.nl/iba-parent
tarafından akredite edilmiştir
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worldwide. I developed a curious, persistent, proactive and result-oriented mindset through team projects with real-life companies. In
RSM’s international environment and my third-year exchange in Switzerland, I learned how to adapt my communication style when
interacting with people from different cultural backgrounds. The IBA programme and the extra-curricular activities at RSM allowed me
to advance my analytical, quantitative and leadership skills, and thoroughly explore various business functions. I now successfully started
my career in the asset management industry in London.”

