AACSB Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yıllık Konferansı 2017 Notları ve İzlenimleri
Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi olarak 16 – 18 Ekim 2017 tarihleri arasında Malta’nın St. Julian’s
kentinde düzenlenen AACSB’nin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Yıllık Konferansı’na katıldık. Yaklaşık üç
gün süren ve 250’den fazla katılımcının dahil olduğu organizasyonda özellikle işletme eğitimindeki
global değişimler ve okulların bu değişime ayak uydurma yolundaki uygulamaları ele alındı.

“Globalleşme Sonrası – Gerçek Sonrası ve Belirlilik Sonrası dünyaya hoş geldiniz” ifadeleri ile başlayan
açılış konuşmasında IE University Başkanı Santiago Iñiguez de Onzoño; modern dünyanın
paradoksunun; daha fazla bildikçe, daha fazla veri topladıkça, daha belirsiz hale gelen çevre olduğunu
ifade etti. Ayrıca işletme okullarının meritokrasinin bir parçası olarak elitlerin sahası şeklinde
algılandığını, dünyada entelektüelizme karşı bir akım başladığını, populist akımların bunda çok büyük
rolü olduğunu belirtti. Popülist iletişimin üzerinde ciddi olarak düşünülmesi ve tedbir alınması gereğinin
de altını çizdi. Bu manada akademi ve medyanın işbirliği yaparak daha iyi bir dünya oluşturabileceğini
vurguladı.

Onzoño, evrilen dünyada işletme okullarınınn küresel olarak varlık göstermelerinin önemli olduğu
vurgulayarak; uluslararası çoklu kampüsler, birleşme ve satın almalar, online ve karma programlar,
franchising ve uluslararası işbirlikleri ile bunun yapılabileceğini belirtti. Avrupa İşletme okullarının belli
“hub”larda yoğunlaşacağını, Glaskow, Dublin, Madrid, Amsterdam ve Berlin gibi şehirlerin bu anlamda
öne çıktığını ifade eden başkan, işletme eğitimin geleceğinin parlak olduğunu çünkü milenyum neslinin
ve dünya daha insani hale getirecek teknoljilerin gelişiminin buna sebep olacağını iddia etti.

Konferansta önemli bilgilerden biri de en iyi 25 okulun aktivitelerinin çoğunun MBA faaliyetleri
oluşturduğunun tespiti idi.

İyi ve Etki Yapan Uygulamalar
Nano Dereceli eğitim: 90’larda insanların aldıkları eğitim onları yaklaşık 20 yıl boyunca taşırken,
şimdilerde bu süre 5 yıla kadar inmiş durumda… İnsanları bir yıldan kısa bir sürede sadece belli bir iş
için eğiten bir program olan nano dereceli eğitimler gittikçe popüler hale gelmeye başlıyor. Daha kısa
sürede, daha az maliyetle, işverenlerin aradığı meslek elemanı olunmasını sağlayan programlar
dünyada hızla yayılıyor.
İşletme Kliniği: İşletme ile Tıp alanlarının displinlerarası çalışması ile ortaya çıkan bu platformda
hastalar birbirleri ile etkileşimde bulunarak inovasyon yapmaktadırlar.
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Coursera ve Udemy Plartformları: Çok sayıda bilinen üniversitenin eğitim platformları eğitimin
globalleşmesinde gelinen boyutu göstermektedir.
İşletme ve Toplum Programı: Disiplinlerarası programlara iyi bir örnek…
Eşleştirme (Twinning) programlar
Öğrencilerin girişimcilik projelerini değerlendirmek üzere ortak uluslararası bir komite oluşturmak

Konferansta öğrencileri sosyal sorumluluğa yönlendirmenin artık zorunlu bir uygulama haline geldiği
tespit edildi. Öğrenciler böylece global vatandaş olmakta, sosyal girişimler kurmaktadır. Ayrıca bu yolla
öğrenciler iş dünyasını öğrenmek için oyunlara değil gerçek uygulamalara dahil olmaktadır. (Playing
Business vs Running Business)

İş Dünyası İle İşbirliği Uygulamaları
Aşağıdaki başlıklarda okulların işletmeler ile işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir:
•

Mali yardım

•

Akademisyenlerin işletmelerin yönetim kurullarında yer alması

•

İşbirliğine dayalı araştırma (Örneğin Afrika’da Harvard Üniversitesi ile işbirliği yapan
üniversiteler bulunmaktadır.)

•

Misafir konuşmacılar

•

Kahvaltı toplantıları

•

İşletmeye özgü eğitimler

•

Executive eğitim için başka bir kampüs oluşturmak

•

Sertifika programları yapmak

Akreditasyonla İlişkili Tespitler
Konferansta akreditasyona yönelik yapılan oturumlarda aşağıdaki konular ön plana çıkmıştır:
•

Katılımcılar en çok 2-8 ve 15 nolu standartlarda zorlandıklarını ifade ettiler.

•

Bir sunumda akreditasyon ile ilgili aşağıdaki hususlara önem verilmesi gerektiği ifade edildi:
•

Nasıl Ölçülecek?

•

İnsanlar Nasıl İkna Edilecek?

•

Nasıl Fonlanacak?

•

Kültür Değişikliği Nasıl Olacak?

•

Veriler Nasıl Toplanacak?

•

İş Yükü Nasıl Yönetilecek?

•

Ulusal Sınırlamalar
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•

Misyon ve vizyon odaklılık

•

Öğrenmenin Güvencesi

Araştırma Alanındaki Tespitler
Konferansta araştırma alanında aşağıdaki tespitlerin yapıldığı gözlemlendi.
•

Araştırma üç amaca hizmet etmektedir: Etki, Atanma ve Paylaşma

•

Artık kitap ve kitap bölümü yazmak değerini kaybediyor.

•

Okullar yaptıkları araştırmanın kalitesini ölçmek için referanslar belirlemelidir. Bunlardan
bazıları:
o

ERIM Journals List (EJL) 2016-2021

o

Chartered Association of Business Schools’ Academic Journal Guide

O

ABDC The Australian Business Deans Council MASTER JOURNAL LIST

o

Scival

Bu rapor, fakültemizi konferansta temsil eden akreditasyon koordinatörü Doç. Dr. Hakan Tunahan
tarafından paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
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