Globethics.net Küresel Yarışması 2015
Konu : Sorumlu Liderlik
Kim?

Video ve
audio
katılımlar
için şekiller
ve koşullar

GlobEthics.net’in 9 bölgesel programından birini kapsayan ülkede yaşayan veya okuyan üniversite öğrencileri
(lisans, lisansüstü, doktora) (bölgesel programların listesi www.globethics.net/about-us/regional-programmes
adresinden bulunabilir)
Katılımcılar bilimsel bir çalışmayla veya sanatsal bir çalışmayla (şiir, şarkı, video …vs.) yarışmaya katılabilirler.
Ana tema “Sorumluk sahibi liderlik”tir. Dünya çapında, politik hayatta, iş dünyasında, eğitim sektöründe, sivil
toplum örgütlerinde, dini kuruluşlarda, ailelerde, medya kuruluşlarında, liderlere olan güven görev istismarından, yolsuzluktan, sorumluluk ve güvenilirlik eksikliğiden sarsılmaktadır.
Bir diğer taraftan, pek çok lider görevlerini sorumluluk duygusuyla icra ederler.
Katılımlar konuya etik ve değerler bazında bir bakış açısıyla yapılmalıdır. Katılımların kati ve içeriksel olması
tercih edilir.
Çalışma alanı önerileri aşağıdaki gibidir :
Sorumluluk sahibi (veya sahibi olmayan) liderin belirleyici özellikleri, değerleri ve erdemleri;
Liderleri nasıl sorumluluk sahibi ve güvenilir yaparız (mesela seçmen olarak);
Sorumluluk sahibi liderler ve etik değerlendirmeleri/gerekçeleri örnekleri;
Sektörlere göre sorumluluk sahibi liderliğin belirgin özellikleri;
Sorumlu liderliğin belirgin özellikleri : cinsiyet, yaş, kültürel, dini, felsefi, ideolojik öğeler;
Sorumlu liderlik ve hayırseverlik ve politik ve ekonomik kararlar üzerindeki etkileri;
Kaynak yönetiminde liderlik (mali, ruhani, aydın vb.)
Katılımlarınız elektronik bir şekilde (yazılı, sesli, görüntülü) e-posta yoluyla en geç 30 Nisan 2015 tarihine kadar
aşağıda iletişim adresine gönderebilirsiniz.
Katılımlar ingilizce veya türkçe olabilir.
Katılımcılar GlobEthics.net’e katılımcı olarak kayıtlı olmalıdırlar www.globethics.net
Yarım sayfalık yazar hakkında bir özgeçmiş ve araştırma/şiir Word ve pdf formatında gönderilmelidir.
Bilimsel araştırmalar 3.000 ile 5.000 kelime uzunluğunda, şiirler de en fazla 1.000 kelime olmalıdır.
Globethics.net’in online kütüphanesinden en az 3 makaleden alıntı yapılmalıdır. Araştırmalarınızı
http://www.globethics.net/library/overall-search üzerinden yapabilirsiniz.
Katılımcılar Globethics.net’e kayıtlı olmalıdır. www.globethics.net
Yarım sayfalık hakkınızda bir özgeçmiş ve online bir depolama sitesinden bir link (eğer video veya sesli
dokuman 8MB’dan daha büyük ise) ile gönderilmelidir.
Video ve sesli katılımlar 3 ile 15 dakika arasında olmalıdır, audiolar MP3 formatında olmalıdır, videolar ise
MP4 formatında olmalıdır.

Seçim ve
Ödüller

Bölge ödülleri: her bölge programının bilimsel bir komitesi katılımları değerlendirir ve not eder. Katılımlar 3
değişik kategoriye ayrılacaktır :
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1.

2.
3.

Her bölgenin en iyi 5 katılımı (3 bilimsel araştırma, 2 video/audio)
a. Her bölgenin en iyi 3 bilimsel araştırması (toplam 27) uluslararası Globethics.net kitabında
yayınlanacak ve 100 USD para ödülü kazanacaktır.
b. Her bölgenin en iyi 2 video/audio (toplam 18) katılımı yarışmanın web sitesine yüklenecek ve
her kazanan 100 USD para ödülü kazanacaktır.
Dereceye giremeyen seçilmiş katılımlar yarışma web sayfasında bulunacaktır.
Seçilmeyen katılımlar

Genel ödüller: Seçim komitesi 9 bölge programının müdürleri ve Globethics.net’in idari yöneticisi tarafından
oluşmaktadır.
9 bölgenin en iyi 3 katılım sahipleri (1 araştırma, 1 video ve 1 audio) Globethics.net’in uluslararası bir etkinliğine
davet edilir ve 500 USD para ödülü kazanır.
İletişim

Lütfen araştırmanızı, videonuzu veya sesli katılımınızı en geç 30 Nisan 2015’e kadar turkey@globethics.net
adresine gönderiniz.
Globethics.net katılımnızı bekliyor. Şimdiden katılımınız için teşekkür ederiz!

*Globethics.net çalışanları veya aile fertleri bu yarışmaya katılamazlar.

