PSİART Ekip Arkadaşlarını Arıyor!
İstanbul’da farklı üniversitelerde psikoloji lisans öğrenimi gören bir grup arkadaşın ‘psikoloji
öğrencileri olarak akademik gelişimlerimize nasıl katkı sağlarız?’ sorusunun cevabının peşine
düştüğü ve bu gayeyle çalışmalar yapmasının üzerinden 3 yıl geçti.
İlk gün belirlenen; her şartta gönüllülük, sadece bilimsel bilgi paylaşımı, her koşulda
bağımsızlık ve sivillik, nicelikten önce nitelik ilkelerinden ilk günkü heyecanla çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
Geçtiğimiz 3 yılda, düzenlenen onlarca eğitim programıyla; psikoloji bölümünün alt
dallarından, psikoterapi ekollerine kadar geniş bir yelpazede öğrencilerin, yani bizlerin,
zihinlerinde var olan sorulara cevaplar arandı. Eğitim programlarıyla farklı okullarda öğrenim
gören öğrenci arkadaşlarımızla buluşarak yürütülecek çalışmaların ana hatları belirlendi.
2015 Eylülünde, çalışmalarımızı daha da kurumsal bir yapıda sürdürmek amacıyla Psikoloji
Öğrencileri Araştırma ve Eğitim Topluluğu, kısa adıyla da PSİART, ismiyle faaliyetlerimize
devam ettik.
PSİART’ın beslendiği üç güç var. Öncelikle; çalışmalarımıza, fikirlerimize her zaman değer
veren, vakit ayırıp programlarımızda yer alan, bilgi paylaşımlarında bulunan hocalarımızın
varlığı. İkinci gücümüz; gerçekleştirdiğimiz her etkinliğe yoğun ilgi gösteren psikoloji
öğrencileri. Ve son olarak da ‘psikoloji öğrencileri olarak kendimizi nasıl daha fazla
geliştirebilir, nasıl nitelikli psikologlar/akademisyenler/uzmanlar olabiliriz?’ sorusunun
heyecanı ve sorumluluğuyla hareket eden PSİART üyelerinin varlığı.
Son 3 yılda onlarca etkinlik düzenledik. Ulusal ve uluslararası değerli isimlerin katılımlarıyla
programlar düzenledik. Programlarımızda 5000’in üzerinde psikoloji öğrencisi
arkadaşlarımızla buluştuk.
PSİART olarak gösterilen bu ilgi ve alakaya her daim layık olabilmek için her geçen gün daha
fazla çalışıyor daha fazla neler yapılabilirin derdini taşıyoruz.
PSİART’ı sadece psikoloji lisans öğrencileri değil lisansüstü çalışmalarda bulunan
büyüklerimiz de ilgiyle takip ediyor, programlarımıza katılım sağlıyorlar, bu durum da
PSİART için kocaman bir onur kaynağı.
PSİART olarak gösterilen bu ilginin de bir sonucu olarak, koordinatörlüklerimizde görev
alacak, ilgi ve yetenekleriyle PSİART’ın heyecanına ortak olacak, katkı sağlayacak ‘Ekip
Arkadaşlarını Arıyor’ başlığıyla bir çağrıda bulunuyoruz.
Tüm psikoloji öğrencisi arkadaşlarımıza çağrımızı iletiyor; beraber çalışmak, beraber üretmek
ve beraber katkı sağlamanın davetinde bulunuyoruz.
PSİART seninle daha güçlü, daha heyecanlı!

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1.
2.
3.
4.
5.

Psikoloji, PDR ya da Tıp Fakültesi öğrencisi olmak.
Psikoloji bölümüne dair yüksek motivasyon taşımak.
PSİART değer ve çalışmalarını benimsemek.
Kişilerarası ilişkilerde olumlu bir beceriye sahip olmak.
Psikoloji biliminin gelişimine destek sağlamayı amaç edinmek.

•
•
•

Son başvuru tarihi 24.03.2017’dir.
Başvurular ilk olarak başvuru formları üzerinden değerlendirilecektir.
Ön değerlendirmenin ardından uygun görülen kişilerle yüz yüze görüşme/ mülakat
gerçekleştirilecektir.

PSİART STRATEJİ GELİŞTİRME ve ARGE KOORDİNATRÖLÜĞÜ
Görev Tanımı:
Koordinatörlük; PSİART’ın proje/ çalışma mutfağını oluşturmaktadır, yeni fikirlerin
üretilmesi, üretilecek fikirlerin uygulama aşamasına getirilmesini sağlamaktadır.
PSİART çalışmalarının kalitesinin arttırılması, kalıcılığın sağlanması gibi alanlarda stratejilerin
belirlenmesi noktasında çalışmalarda bulunulur.
PSİART tarafından yürütülen mevcut etkinlik ve çalışmaların verimliliklerin arttırılması için
çalışmalar yürütülür.
Gereksinimler:
1. Psikoloji alanındaki güncel literatür bilgisine ilgi duymak
2. Tercihen lisans 1. Ve 2.sınıf olmak.
3. Takım çalışmasına yatkın olmak.
4. Ulusal ve uluslararası psikoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek
5. Orta ve üstü derece yabancı dil seviyesine sahip olmak
6. Yeni fikirler üretmeye meraklı olmak
7. Yazılı materyal oluşturmaya yatkın olmak
8. Araştırmaya istekli olmak
9. Yapılacak çalışmalarda aktif rol alabilmek

PSİART TANITIM VE MEDYA KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Görev Tanımı:
Koordinatörlük; PSİART’ın tanıtım yüzünün oluşturulması, gerçekleştirilen programlarda
teknik ve medya faaliyetlerini yürütmek, web sitesi ve sosyal medya için yazılı ve görsel içeriği
üretme ve düzenleme, program ve duyur afişlerini hazırlama ve toplu mail gönderimi gibi
hususlarda çalışmalar yürütür.
Sosyal medya için özgün görseller oluşturabilmek, haber metinlerini yazabilmek
koordinatörlüğün çalışma alanları arasında yer almaktadır.
Gereksinimler:
1. Hayal kurabilme ve özgün düşünebilme yeteneğine sahip olmak
2. Türkçe dil bilgisi kurallarına hakim olmak
3. Adobe Illustrator, Adobe Photoshop programlarını başlagıç
kullanabilmek.
4. Sosyal medya kanalları konusunda bilgi sahibi olmak

düzeyininde

5. En az orta düzeyde fotoğrafçılık bilgisine sahip olmak
6. Video kaydı alabilme, alınan kayıtları düzenleme becerisine sahip olma. ( Tercihen,
Adobe Premiere, Sony Vegas veya dengi programları kullanabilmek.)
7. Takım çalışmasına yatkın olmak
8. Koordinatörlük çalışmalarına düzenli vakit ayırabilmek,
9. İletişim becerilerine sahip olmak.

PSİART EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Görev Tanımı:
Koordinatörlük; PSİART Eğitim Programı PEP’in içeriğinin oluşturulması, derslerin
hocalarının tespiti, ilgili eğitim materyallerin hazırlanması ve eğitim müfredatın belirlenmesi,
uygulama atölyelerinin kurulması gibi hususlarda çalışmalar yürütür.
PEP’e öğrenci kabulünden, eğitimlerin düzenlenmesi ve öğrenci takiplerinin yapılması gibi
çalışmalar Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenmektedir.
Gereksinimler:
12345-

Ekip çalışmasına yatkın olmak,
Özellikle hafta içi akşam vakitlerinde eğitim programlarına katılabilmek,
Kişilerarası ilişkilerde pozitif olabilmek,
Tempolu çalışma koşullarına ayak uydurabilmek,
Akademik çalışmalara meraklı/ akademik çalışmalar yapmayı hedeflemek,

PSİART ORGANİZASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Görev Tanımı:
Koordinatörlük; PSİART tarafından gerçekleştirilen Psikoloji Buluşmaları, Kış Okulu, Eğitim
Programı gibi etkinliklerin düzenlenmesini ve organizasyonunu sağlar. Programların
planlanmasından, uygulama ve tamamlanması anına kadar her aşamadan sorumludur.
İlgili diğer PSİART Koordinatörlüklerinden gelecek organizasyon taleplerine cevap verir.
Gereksinimler:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sosyal çalışmalar yapmaya dair yüksek motivasyon taşımak
Takım çalışmasına yatkın olmak
Güçlü iletişim becerilerine sahip ve ikna kabiliyeti yüksek olmak
Görev bilinci ile hareket etmek
Girişken ve dinamik olmak
Tercihen hazırlık ya da lisans 1./2.sınıf öğrencisi olmak

