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Academy programları şirket ve kurumlar ile uzun süreli bir anlaşma ile 

belirlenen Academy programlarının uygulanmasına yönelik bir sertifika 

programıdır.  

 

 

Şirketler ve Kurumlar her Academy için belirlediği personelini yine 

belirlenen takvim ile Modüllere katılacaktır. 

 

 

Academy programları genelde 1 yıllık bir takvime yayılıp katılımcıların 

eğitim sonrası bir proje tamamlaması beklenmektedir. 

 

Kurumunuzca seçilen Academy katılımcılarının Modüllerinin  

düzenlenmesi ve içeriği kurumunuza özel düzenlenmektedir. 

United Partners Academy Programları  
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PRODUCTION ACADEMY 

 

Üretim  alanında yeni çalışmaya başlamış yeni mezun 

yada bu alanda tecrübeli profesyonellerin , kariyerini 

insan kaynakları alanında geliştirmek üzere karar veren  

çalışanlara yönelik olan hazırlanan PRODUCTION 

ACADEMY programı  4 modülden oluşan bir sertifika 

programıdır. 

 

Farklı uzmanların ve kendi alanlarında bilgilerini ve 

tecrübelerini aktardığı bir bütün olup toplamda 4 modül 

ve 8 farklı eğitim ile 64 saatlik bir programdır. 
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PRODUCTION ACADEMY 

Production Academy Modüllerinin Detayları ve içerikler için eğitim@unitedpartners-tr.com 



United Partners 

LEADERSHIP ACADEMY 

 

 

Liderlik  alanında yeni çalışmaya başlamış yeni mezun 

yada bu alanda tecrübeli profesyonellerin , kariyerini 

insan kaynakları alanında geliştirmek üzere karar veren  

çalışanlara yönelik olan hazırlanan LEADERSHIP 

ACADEMY programı  4 modülden oluşan bir sertifika 

programıdır. 

 

Farklı uzmanların ve kendi alanlarında bilgilerini ve 

tecrübelerini aktardığı bir bütün olup toplamda 4 modül 

ve 8 farklı eğitim ile 64 saatlik bir programdır. 
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LEADERSHIP ACADEMY 

Leadership  Academy Modüllerinin Detayları ve içerikler için eğitim@unitedpartners-tr.com 
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STRATEGY ACADEMY 

 

 

Strateji  alanında yeni çalışmaya başlamış yeni mezun 

yada bu alanda tecrübeli profesyonellerin , kariyerini 

insan kaynakları alanında geliştirmek üzere karar veren  

çalışanlara yönelik olan hazırlanan STRATEGY 

ACADEMY programı  4 modülden oluşan bir sertifika 

programıdır. 

 

Farklı uzmanların ve kendi alanlarında bilgilerini ve 

tecrübelerini aktardığı bir bütün olup toplamda 4 modül 

ve 7 farklı eğitim ile 56 saatlik bir programdır. 
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STRATEGY ACADEMY 

Strategy Academy Modüllerinin Detayları ve içerikler için eğitim@unitedpartners-tr.com 
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HR ACADEMY 

 

 

 İnsan Kaynakları  alanında yeni çalışmaya başlamış yeni 

mezun yada bu alanda tecrübeli profesyonellerin , 

kariyerini insan kaynakları alanında geliştirmek üzere 

karar veren  çalışanlara yönelik olan hazırlanan HR 

ACADEMY programı  4 modülden oluşan bir sertifika 

programıdır. 

 

Farklı uzmanların ve kendi alanlarında bilgilerini ve 

tecrübelerini aktardığı bir bütün olup toplamda 4 modül 

ve 6 farklı eğitim ile 48 saatlik bir programdır. 
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HR ACADEMY 

HR Academy Modüllerinin Detayları ve içerikler için eğitim@unitedpartners-tr.com 
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COMUNICATION ACADEMY 

 

 

 İletişim  alanında yeni çalışmaya başlamış yeni mezun 

yada bu alanda tecrübeli profesyonellerin , kariyerini 

insan kaynakları alanında geliştirmek üzere karar veren  

çalışanlara yönelik olan hazırlanan COMMUNICATION 

ACADEMY programı  4 modülden oluşan bir sertifika 

programıdır. 

 

Farklı uzmanların ve kendi alanlarında bilgilerini ve 

tecrübelerini aktardığı bir bütün olup toplamda 4 modül 

ve 6 farklı eğitim ile 48 saatlik bir programdır. 
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COMUNICATION  ACADEMY 

Comunication Academy Modüllerinin Detayları ve içerikler için eğitim@unitedpartners-tr.com 
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MARKETING ACADEMY 

 

 

 Pazarlama alanında yeni çalışmaya başlamış yeni mezun yada bu 

alanda tecrübeli profesyonellerin , kariyerini pazarlama üzere 

oluşturmaya karar veren çalışanların yönelik olan hazırlanan 

MARKETING ACADEMY programı  4 modülden oluşan bir sertifika 

programıdır. 

 

 Farklı uzmanların ve kendi alanlarında bilgilerini ve tecrübelerini 

aktardığı bir bütün olup toplamda 4 modül ve 8 farklı eğitim ile 64 

saatlik bir programdır. 
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MARKETING ACADEMY 

Marketing Academy Modüllerinin Detayları ve içerikler için eğitim@unitedpartners-tr.com 
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FINANCE ACADEMY 

 

 

Finans  alanında yeni çalışmaya başlamış yeni mezun 

yada bu alanda tecrübeli profesyonellerin , kariyerini 

insan kaynakları alanında geliştirmek üzere karar veren  

çalışanlara yönelik olan hazırlanan FINANCE ACADEMY 

programı  4 modülden oluşan bir sertifika programıdır. 

 

Farklı uzmanların ve kendi alanlarında bilgilerini ve 

tecrübelerini aktardığı bir bütün olup toplamda 4 modül 

ve 7 farklı eğitim ile 56 saatlik bir programdır. 
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FINANCE ACADEMY 

Finance  Academy Modüllerinin Detayları ve içerikler için eğitim@unitedpartners-tr.com 
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ENTREPRENEURSHIP ACADEMY 

 

 

Girişimcilik  alanında yeni çalışmaya başlamış yeni mezun 

yada bu alanda tecrübeli profesyonellerin , kariyerini insan 

kaynakları alanında geliştirmek üzere karar veren  

çalışanlara yönelik olan hazırlanan ENTREPRENEURSHIP 

ACADEMY programı  4 modülden oluşan bir sertifika 

programıdır. 

 

Farklı uzmanların ve kendi alanlarında bilgilerini ve 

tecrübelerini aktardığı bir bütün olup toplamda 4 modül ve 6 

farklı eğitim ile 48 saatlik bir programdır. 
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ENTREPRENEURSHIP ACADEMY 

Entrepreneurship  Academy Modüllerinin Detayları ve içerikler için eğitim@unitedpartners-tr.com 
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2016 – 2017   KATILIMCILARIMIZ 
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Academy programlarının tüm hakları saklıdır. 

İzinsiz kullanımında cezai şartlar uygulanacaktır. 

www.unitedpartners-tr.com 

Tüm programlar uzmanlarınca geliştirilmiş olup içerikleri 

ve düzenlemeleri tamamen şirket/ kurumlara özel 

tasarlanmakta olup program yürütücüleri tarafından 

takip edilmektedir. 
 

 Academy kuralları gereği olarak belirlenen programlara min. Katılımcı 

sayısı 5 kişidir. 

 Eğitim yeri ve dökümantasyon United Partners tarafından 

sağlanmaktadır. 

 Her modülün sonunda katılımcı proje yapmak ile yükümlüdür. 

 Academy sertifikaları il yetkinlikler belirlenecektir ; katılımcı yada 

başarı belgesi verilecektir. 

 

E-Mail: egitim@unitedpartners-tr.com 

ACEDEMY  

United Partners 
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