Bir Gün CEO Programı'nın 2019 - 2020 Dönemi Başlıyor
Uluslararası üst düzey yönetici araştırma, değerlendirme ve liderlik gelişimi alanının liderlerinden Odgers
Berndtson, global olarak gerçekleştirdiği Bir Gün CEO programı ile üçüncü ve dördüncü sınıf lisans öğrencileri
ve yüksek lisans öğrencilerini ülkemizin önde gelen CEO’ları ile bir araya getiriyor.
Şimdiye kadar on üç ülkede çok değerli şirket, CEO ve üniversitelerin katılımlarıyla gerçekleştirilen program
on üçüncü yılına girdi.
2017- 2018 Döneminde ilk defa Türkiye’de de başarıyla hayata geçen programın üçüncü döneminin
başladığını bildirmekten mutluluk duyuyoruz.
Süreç nasıl işliyor?
Öğrenciler sırasıyla;
En az iki referans ile detaylı bir başvuru yapıp,
Uluslararası paydaşlarla birlikte yürütülen, gelişim odaklı tasarlanmış atölye çalışmalarına katılımcı
kurum üst düzey yöneticileri ile birlikte katılım aşamalarından geçiyor. Tüm aşamalardan başarıyla
ilerleyerek finale kalan öğrenciler, programa katılan kurumların CEO’larıyla eşleşme fırsatı kazanıyor.
Bir Gün CEO (CEO x 1 Day) programı Türkiye’de “rol model” olan, itibarlı CEO’ları, eşleştikleri
finalist öğrencilerle bir tam çalışma günü süresince bir araya getirecek. Edinilen deneyimler ve iki tarafın
görüşleri medya ve sosyal medya yoluyla kamuoyu ile paylaşılacak.
Bugünün liderleri ile geleceğin lider adaylarını bir araya getiren Bir Gün CEO programı hakkında gerek
sosyal medyada, gerekse yazılı ve görsel medyada kapsamlı tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları
yürütülecek.
Adaylık kriterleri:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2019-2020 öğretim yılında gerek yurtiçi, gerekse yurtdışındaki herhangi bir üniversitenin 3'üncü 4'üncü sınıf veya yüksek lisans öğrencisi olmak,
4 üzerinden 2.5 (100 üzerinden 70) veya üzeri not ortalamasına sahip,
İyi derecede İngilizce bilen (hem yazma hem konuşma)
Akademik başarının yanı sıra müzik, spor, sanat gibi farklı disiplinlerde deneyim edinmiş veya sosyal /
kültürel aktivitelerde sorumluluk almış,
Birlikte çalışıp üretmeye yatkın, önyargısız, yapıcı ve çözümün parçası olmaya odaklı yaklaşıma sahip,
Etkin muhakeme, soru sorma ve sorgulama kapasitesi ile yerinde ve objektif değerlendirmeler yapabilen,
fikir almaya, öğrenmeye ve araştırmaya açık,
Bireysel farkındalığı olan ve geribildirime açık,
Kaynaklarını iyi planlayabilen, sonuca ulaşmak için odaklanabilen,
En az 2 referans ile.

