
Conley Üniversitesi İşletme Yönetimi alanındaki uzaktan akademik eğitim programları ile, 
iş ve sosyal yaşamınız engellenmeden eğitiminizi bir üst basamağa taşıma fırsatına 
sahip olabilirsiniz. 

Conley Üniversitesi, günümüz iş dünyası gerekliliklerine ve yoğun iş temposuna yönelik, 
yenilikçi eğitim metotları ile öğrencilerine kendi ülkelerinde, uluslararası bir Amerikan 
üniversitesinde eğitim alma imkanı sunmaktadır.

Avantajlar
Daha İyi Bir Kariyer
Uzaktan Eğitim Fırsatı 
Esnek Akademik Takvim
Türkçe Dil Desteği
Türk Akademisyen Desteği
Türkiye’den Öğrenci İşleri Desteği
İş Hayatınıza ve Kişisel Gelişiminize Destek Olacak Seminerler
Türk Öğrencilere Özel Burs İmkanı
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Seçkin Bir Amerikan Üniversitesi
Diplomasıyla Daha İyi Bir Kariyer
ve Daha İyi Bir Gelecek İmkanı
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Uzaktan Akademik Eğitim Programları

Yüksek Lisans (MBA)

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) programını, iş dünyasında ufkunu genişletmek
ve daha yüksekleri hedefleyen, iş fırsatlarını çoğaltmak isteyenler tercih etmektedir.

Kabulde, herhangi bir disiplinin lisans diplomasına sahip olmak yeterlidir ve sınav şartı
aranmamaktadır. Lisans mezunları Yüksek Lisans ve Doktorayı eş zamanlı (Bütünleşik Doktora) 
yapabilmektedir.
Eğitim süresi 1 yıldır (4 dönem) ve 12 dersten oluşmaktadır. Dersi geçmek için 1 makale
yazılmaktadır.

Lisans (BA) ve Lisans Tamamlama (BA Top-Up)

İşletme Yönetimi Lisans (BA) ve Lisans Tamamlama (BA Top-Up) programlarını, yoğun çalışma 
temposunda lisans eğitimine vakit ayıramayanlar, girişimciler, iş dünyasında yerini sağlamlaştırmak 
ve iş fırsatlarını çoğaltmak isteyenler tercih etmektedir.

Kabulde;
Lisans programı için lise diplomasına sahip olmak yeterlidir ve sınav şartı aranmamaktadır.
Lisans Tamamlama programı için önlisans diploması, transkripte sahip olmak yeterlidir ve sınav şartı 
aranmamaktadır.

Eğitim süreleri, dersler ve ders geçme yöntemi;
Lisans programı eğitim süresi 1,5 yıldır (6 dönem) ve 25 dersten oluşmaktadır. 
Lisans Tamamlama programı eğitim süresi 1 yıldır (2-4 dönem) ve 10-15 dersten oluşmaktadır. 
(İbraz edilen transkripte göre kredi transfer imkanı sağlandığından bir önceki eğitiminizde
tamamlamış olduğunuz derslerinizi tekrar almamakla birlikte eksik derslerinizi alarak eğitiminizi 
tamamlayabilirsiniz.)
Dersleri geçmek için 1 online sınav tamamlanmaktadır.

Doktora (PhD)

İşletme Yönetimi Doktora (PhD) programı,  iş yaşamına ve kişisel gelişimine 
katma değer sağlayarak mesleki alanlarında uzmanlaşıp akademik dünyanın 
en prestijli ünvanı olan Doktor (PhD) unvanına hak kazanmak isteyen kişilere 
yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır. 

Kabulde, herhangi bir disiplinin tezli / tezsiz yüksek lisans diplomasına sahip olmak 
yeterlidir ve sınav şartı aranmamaktadır.
Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler, ders alma zorunluluğu olmadan sadece tez ve 
bilimsel makaleleri üzerinde çalışma fırsatı bulurlar; ancak dilerlerse yönetim, 
finans, pazarlama ve araştırma teknikleri alanındaki derslere de uzaktan katılım
sağlayabilirler. 
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