ERG, EĞİTİM GÖZLEMEVİ’NDE ÇALIŞACAK
“ARAŞTIRMA ASİSTANI” ARIYOR!

Pozisyon: Araştırma Asistanı
Birim: Eğitim Gözlemevi
Şehir/Ülke: İstanbul (çalışmaların gerektirdiği durumlarda ağırlıkla Ankara olmakla birlikte
Türkiye’nin farklı illerine seyahat olacaktır.)
Süre: 1 yıl (Uzatma olasılığı mevcuttur.)

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)’de, Eğitim Gözlemevi’nin araştırmalarında destek verecek,
nitel ve nicel araştırma becerilerini eğitim alanında uygulamak isteyen, eğitim sistemine, sosyal
politika konularına ve disiplinlerarası çalışmaya ilgi duyan, yeni beceriler edinmeye meraklı bir
araştırma asistanı arıyoruz.

Görev Tanımı
Araştırma asistanının, ilgili araştırmaların koordinasyonundan sorumlu politika analisti ve/ya
araştırmacıya, araştırmanın tasarlanmasından yürütülmesine kadar tüm aşamalarda destek
olmasını bekliyoruz. Bu görev kapsamında araştırma asistanının;
○

Nitel ve nicel verileri toplamak, düzenlemek;

○

Nitel ve nicel verilerin görselleştirilmesi ve analizine destek olmak;

○

Literatür, arşiv ve medya taraması yapmak;

○

Raporları basıma hazırlamak;

○

Sunum hazırlamak;

○

Araştırmaya ilişkin ERG’nin diğer birimleriyle yapılacak çalışmalara dahil olmak
gibi sorumlulukları olacak.

Kazanımlar
●

Herkes için nitelikli eğitimi dert edinmiş neşeli ve azimli bir ekiple birlikte büyüme fırsatı;

●

Teorik bilgileri eğitim politikası alanında uygulamayla buluşturma olanağı;

●

Nicel ve nitel araştırma yöntemlerinde gelişme ve yeni yollar deneyimleme imkanı;

●

Veriye dayalı politika üretme süreçlerinin bir parçası olma fırsatı ve bu çerçevede farklı
paydaşlarla çalışma deneyimi;

●

Araştırma bulgularını mektup, politika notu, bilgi notu, izleme raporu, infografik, sunum
vb. farklı formatlara dönüştürebilme ve sunma deneyimi;

●

Eğitimin farklı alanlarında ulusal ve uluslararası durum hakkında bilgi edinebilme;

●

Araştırma teklifi hazırlama deneyimi;

●

Ulusal ve uluslararası ölçekte araştırma yapan ve eğitim politikası izleyen/üreten kişi ve
kurumlarla ağ kurma imkanı.

Aranan Özellikler
●

2019 yılı itibarıyla tercihen eğitim bilimleri veya sosyal bilimler alanlarında (ekonomi,

kamu yönetimi, siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji vb.) olmak üzere 4 yıllık üniversite
mezunu; tercihen yüksek lisans derecesine sahip,
●

Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı iletişim becerisi yüksek,

●

Word, Excel, PowerPoint gibi MS Office programları ve Drive, Docs, Sheets ve Slides
gibi Google uygulamalarını kullanma becerisi yüksek,

●

Üniversitede ders dışı etkinlik ve kulüp çalışmalarında aktif görev almış,

●

Tercihen nitel ve nitel araştırma yöntemlerine ve uygulamalarına hakim,

●

Tercihen analitik düşünme, yazma ve araştırma becerilerinin kullanıldığı profesyonel
ve/veya akademik deneyimi olan,

●

Tercihen Türkiye’de eğitim politikalarına ilgiyi artırma konusunda yaratıcı fikirleri olan.

Başvuru İçin
İlgilenen adayların başvurularını aşağıdaki belgelerle birlikte erg@sabanciuniv.edu adresine
yollamalarını bekliyoruz. Sadece ön elemeden geçen başvuruların sahiplerini sonuçlara ilişkin
bilgilendireceğiz.
1. 400-600 sözcükten oluşan; bu poziyonla ilgilenme nedenlerinizi ve ERG'ye
yapabileceğiniz katkıları anlatan İngilizce niyet mektubu.
2. İngilizce ve Türkçe yazı örneği. (Yeni yazdığınız yazıları gönderebileceğiniz gibi daha
önce aldığınız dersler için hazırladığınız ödevleri de gönderebilirsiniz.)
3. Türkçe veya İngilizce özgeçmiş.
Not: Kısa listeye kalan adaylardan ayrıca referans ve ek belgeler istenebilir.

Eğitim Reformu Girişimi Hakkında
Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal
dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan
bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Yapısal dönüşümün ana unsurları, eğitimde
karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun
kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınmasıdır.
2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir
girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için iyi bir örnek oluşturur. ERG çalışmalarını,Eğitim
Gözlemevi ve Eğitim Laboratuvarı birimleriyle yürütür.
Eğitim Gözlemevi, eğitim sistemimizin iyileştirilmesine ve karar süreçlerinin veriye dayalı
olmasına
katkıda bulunmak için nitelikli veri kaynağı olmaya çalışır. Eğitim politikalarının iyileştirilmesi
için yapıcı görüş sunar, öneriler geliştirir. Her yıl eğitim alanındaki gelişmeleri izleyerek
“Eğitim İzleme Raporları”nı yayımlar. Eğitim politikalarının süreç ve çıktılarını iyileştirmek,
kamuoyunu bilgilendirmek için araştırma ve politika belgeleri hazırlar.

