ÇA L I Ş T A Y

bİlİmsel üretİmde

yenİ mekanlar:
projeler
açılımlar
ağlar
13 Mayıs 2014

ÇALIŞTAY

Program

Türkİye’de Bİlİmsel
Araştırmada
Proje
Potansİyellerİ

10.00-10.30 Kayıt, tanışma

Bİlİm Ortamı ve
Kurumsal Yapılar

13 Mayıs 2014

DÜZENLEYEN

10:00 - 18:00
katılım serbesttİr

f Herkesin katılımına açık bu toplantıda
(çalıştay), özellikle kültür ve iletişim bilimleri
alanında araştırmacılığın çerçeve koşullarını,
pratikte yaşanan zorlukları, alternatif yolları ve
paydaşlar arası işbirliği olanaklarını tartışmak
ve fikirler geliştirmek amaçlanıyor.
f Bilgi paylaşımı, tartışma ve fikir alışverişi
ağırlıklı olarak düşündüğümüz toplantıda
olabildiğince çok kişinin söz almasını arzu
ediyoruz. İki kolokyumda konuları tartışmaya
açmak amacıyla kısa sunumlarla başlanacak,
zamanın büyük bölümü tartışmaya ayrılacaktır.

adres
Cezayir Salonları, Büyük Salon
Hayriye Caddesi 12, Galatasaray, Beyoğlu, 34425 İstanbul
www.cezayir-istanbul.com/iletisim.html

İLETİŞİM
Turgay Kurultay - 533 683 37 64
Murat Sözen - 532 688 33 15

f Son oturum olan forumda, hem gün içinde
konuşulanlara dönük değerlendirmelerin
hem de ileriye dönük fikir ve önerilerin dile
gelebileceğini düşünüyoruz.

10.30-10.45 Açılış: Çalıştayın Genel
Çerçevesi (Turgay Kurultay)
10.45-11.15 Bilimsel Araştırmada Kooperatif
Girişimi ve BİLARK (Nigar Gündüz Çoymak)
11.15-11.30 Ara
11.30-13.00 Kolokyum 1
Proje Süreçleri ve Kurumsal Yapılar
(Moderatör: Meral Camcı)
Açış Konuşması (Çağlar Tanyeri)
Ülkemizde bilimsel araştırma ortamları ve
performansına ilişkin bilgilerin paylaşılması,
ne gibi kurumsal yapıların ve araştırma destek
fonu programlarının bulunduğu; üniversitelerin
buradaki konumu ve sundukları ortamın
yanısıra üniversite dışı bilimsel araştırma
ortamının ne kadar bulunduğu, bu çerçevede
Türkiye’de, başka ülkelerde ve uluslararası
düzeyde koşullara karşılaştırmalı bakış; yeni
olanaklar üzerine düşünme.
13.00-14.00 Öğlen arası
14.00- 15.30 Kolokyum 2
Proje Fikirleri, İşbirliği Olanakları ve
Ağlar/Proje Süreçleri ve Paydaşlar
(Moderatör: Aslı Takanay)
Açış Konuşması (Şirin Baykan-Smets)
Bilimsel araştırma ve uygulama projelerinin
ortaya çıkma koşulları; proje deneyimleri
ve proje geliştirmenin kurumsal ve insan
kaynakları bakımından gerektirdiği altyapı.
Konunun bu yönleri katılımcıların proje
deneyimlerini paylaşmasıyla daha somut bir
temelde ele alınabilecektir.
15.30-16.00 Ara
16.00 - 17.30 Forum
Genel değerlendirme ve öneriler
(Moderatör: Murat Sözen)

