2020 Üyelik Başvuru Çağrısı

Küresel Genç Akademi’ye 2020’de üye olmak üzere 2020 çağrıları açılmıştır. Üst
düzey araştırmada mükemmelik gösteren ve yaygın etki yaratma becerisi sergilemiş
olan genç, bağımsız akademisyenlerin başvuruları değerlendirilecektir.
Küresek Genç Akademi:
2010 yılında kurulan Küresel Genç Akademi (GYA), kariyerlerinin erken ve orta dönemindeki araştırmacılardan oluşan
uluslararası bir kuruluştur. GYA’nın misyonu tüm dünyadaki genç bilim insanlarının sesi olmaktır. GYA, altı kıtadaki
85 ülkeden 200 üye ve 258 mezun ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Üyelik 5 yılla sınırlı olup, bilime üstün katkıları
özgeçmişle belgelenmiş ve bilimi toplum yararına uygulamaya yürekten bağlı adaylar arasından seçilir.
Faaliyetlerimizde üstün kalite ve yüksek etki için uğraşmaktayız. Küresel Genç Akademi ve programlarıyla ilgili daha
ayrıntılı bilgi için lütfen www.globalyoungacademy.net sitesini ziyaret ediniz.
GYA, çeşitliliğe büyük önem veren küresel bir
organizasyondur. Tüm kalifiye adayların başvurularına
açığız. Tüm adaylar değerlendirmeye alınırlar ve ırk, renk,
etnik köken, din, inanış, cinsiyet, medeni durum, soy, cinsel
eğilim, cinsiyet aidiyeti veya ifadesi, fiziksel veya zeka
bozuklukları veya diğer etmenlere göre ayırım
yapılmaksızın değerlendirilirler. Kadınlar, azınlık gruplar,
sosyal bilimler, sanat ve insanlık bilimleri, kamu, endüstri
veya STK çalışanlarının başvuruları da kabul edilmektedir.
Araştırma alanları: Çağrı temel bilimler, tıp, mühendislik,
sosyal bilimler, sanat ve insanlık bilimleri dahil olmak üzere
araştırma temelli çalışmakta olan tüm araştırmacılara
açıktır.

"GYA benç parlak zihinlerle devamlı
büyüyen, farklı disiplinler, uyruklar,
kültürler ve fikirlerin kaynaştığı,
uzun soluklu dostlukların oluştuğu
bir ailedir. Herkesin kendisine bir
yer bulabildiği ama bir arada
muhteşem desenlerin oluştuğu bir
kilimdir It is a tapestry with a
niche."
Anindita Bhadra, Hindistan,
Hayvan Davranışı

Mükemmeliyet: Adayların çalışmakta oldukları alanda yüksek düzeyde mükemmeliğe sahip olduklarını geçmiş
yetkinlikler ve gelecekte başarmayı bekledikleri ile
göstermeleri beklenmektedir. Bunun yanısıra, başvuran
"GYA’ya katılmak kariyerimde
adayların toplumda fark yaratmaya olan isteklerinin de
başıma gelen en özgürleştirici
açıkça ortaya konması beklenir. Tüm adayların Doktora
olaydı, zira artık tüm dünyadan
veya dengi diplomaya sahip olmaları gerekmektedir
nitelikli ve istekli akademisyenlerle
Etki: Küresel Genç Akademi dünya çapında yürüttüğü çok
çeşitli programlar ile genç araştırmacıları desteklemeyi,
bilimi daha geniş kitlelere yaymayı, politika tartışmalarına
dahil olmayı, ve uluslar- ve disiplinler-arası işbirliğini teşvik
etmeyi hedeflemektedir. Başvuran adayların bu alanlardan
en az biri veya bir kaçıyla ilgilendiğini veya tecrübeli
olduğunu kanıtlaması beklenmektedir.

her türlü bilim dalında serbestçe
fikir alışverişinde bulunabiliyorum.”

Alexander Kagansky, Rusya,
Moleküler Biyoloji

Yaş / kariyer aşaması: Başvuran adaylar bağımsız kariyerlerinin başında veya orta aşamalarında olmalıdır. GYA
üyelerinin çoğunun yaşı 30-40 arasında değişmekte olup tipik olarak Doktora bitiminden 3 ile 10 yıl içersindedirler.
Bu aralıkların dışında kalan adayların neden değerlendirilmeleri gerektiği konusundaki gerekçeli başvuruları da kabul
edilir.
Beklentiler: Her GYA üyesinin her yıl Olağan Genel Kurul’a
katılımları ve organizasyonun politika oluşturulması, Ulusal
Genç Akademilerin kurulmasının teşviki, ulusal veya
uluslararası düzeylerde bilim farkındalığı ve eğitimi ve genç
bilim elçisi gibi programlarından bir veya daha fazlasına
aktif olarak katılımı beklenir. GYA aktif bir kurumdur, ve
üyelik her üyenin belli vaktini bu aktivitelere ayırmasını
gerektirir. Başvuran adayların yeni GYA üyeleri seçilmeleri
halinde, 8-12 Haziran 2020 tarihinde Hindistan’da
gerçekleştirlecek olan Yıllık Olağan Genel Kurul
Toplantısı’na katılmaları beklenmektedir.

“GYA, daha iyi bir dünya yaratmak
için emeğini ortaya koymaya hazır
genç bilim insanlarının yarattığı
dostane ve ilham verici ortamı ile
fikirlerin kuluçkaya yattığı ve
aksiyonların şekillendiği bir
merkezdir.”
Clarissa Rios Rojas, Hollanda,
Moleküler Biyoloji / Politika

Başvuruların aday tarafından şahsen doldurulması gerekmekte olup, destek mektubu ile sunulmalıdır. Başvuru formu
ve açıklamalar https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/ adresinde bulunabilir. Yıllık Olağan Genel
Kurul İngilizce yapılacağından, başvuruların İngilizce olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2019 saat
22:00 UTC’dir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir.

