HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BBİLİMLER FAKÜLTESİ
İKTİSAT BÖLÜMÜ

Program Bilgileri

Programın Amacı: İktisat bölümü lisans programının temel amacı; kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu
insan gücünü karşılayabilecek donanıma sahip, hızla değişen dünyada ekonomik olay ve olguları analitik
düşünme becerisi ile kavrayabilen, kompleks sorunları çözebilme yetkinliğine sahip, mevcut verileri
yorumlayarak geleceğe dair öngörüde bulunabilen, kritik karar süreçlerinde iktisadi bilgi ve becerilerini
kullanabilen vizyon sahibi iktisatçılar yetiştirmektir.

Programın Hedefi: Teknoloji çağının gereklerine uygun, alanlarında sağlam bir teorik altyapı kazanmış,
ekonomik konulardaki bilgi ve becerilerini kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda kullanabilen, sosyal
sorumluluk bilincine sahip, Dünya ve Türkiye’deki ekonomik olay ve sorunları analitik yöntemlerle
çözümleyebilen, sanayi ve hizmet işletmelerinin, finansal kuruluşların, kamu kuruluşlarının uzman, denetmen ve
orta ve üst düzey yönetici ihtiyacını karşılayacak bireyler yetiştirmek, lisansüstü öğrenime devam etmek isteyen
öğrencilere gerekli altyapıyı kazandırmaktır.

Program Çıktıları:
1.İktisadın temel kavramlarını, teorilerini ve yöntemlerini tanımlayabilme ve değerlendirebilme,
2.İktisadi aktörlerin (Devlet, Firma, Hanehalkı) yapı içindeki rollerini ve ilişkilerini kavrayabilme,
3.İktisadi sistemleri tanıyabilme ve bu sistemlerin işleyişini analiz edebilme,
4.İktisadi ve sosyolojik olay ve olguları tarihsel bir persfektifle değerlendirebilme,
5.Mikro ve makro iktisadi sorunları analiz edebilme,
6.Matematiksel, istatistiki ve ekonometrik tahlil araçlarını mikro ve makro iktisadi sorunlara uygulayabilme,
7.Uluslararası iktisat ve dış ticaret teori ve politikalarını değerlendirebilme,
8.İktisadi büyüme, kalkınma, gelir dağılımı ve yoksulluk sorunlarını temel düzeyde açıklayabilme ve
yorumlayabilme,
9.Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan hukuk ve çalışma ekonomisi bilgisine
sahip olabilme ve gündelik hayatta uygulamaya koyabilme,
10.İktisadi ve ekonometrik çalışmalarda kullanılan yazılım ve teknolojilere hakim olma ve bunları kullanabilme,
11.İşletme, pazarlama, insan kaynakları, girişimcilik, işletme finansmanı ve kamu yönetimi gibi öğrencilerin
seçtiği ve bölümün eğitim konusu dışında kalan alanlarda bilgi sahibi olabilme,
12.Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan düzeyde muhasebe uygulamalarını
yapabilme ve finansal tabloları analiz edebilme,
13.Türkiye ekonomisinin temel yapısını ve sorunlarını ulusal ve bölgesel düzeyde analiz edebilme ve bu
sorunların çözümünde kritik düşünme yetkinliği kazanabilme,
14.Dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeleri tarihsel toplumsal ilişkilerini kurarak analiz edebilme ve bu
düzlemde ortaya çıkan kompleks problemleri çözebilme,
15.Ekonometri, mantık, matematik, istatistik tekniklerini kullanarak iktisadi modelleri açıklayabilme ve ileriye
dönük projeksiyon yapabilme,
16.Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek takım çalışması yapabilme,
17.Lisansüstü programlar için gerekli yetkinliği kazanabilme,
18.Toplumsal, mesleki ve etik değerlerin bilincinde olabilme,

