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KADRO VEYA POZİSYONUN
BİRİMİ/ALT BİRİMİ

Meslek Yüksekokulu

STATÜSÜ

Akademik Personel

GÖREVİ

Öğretim Elemanı (Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi)

BAĞLI BULUNDUĞU YÖNETİCİ

Bölüm Başkanı/ Müdür Yardımcısı/Müdür

A. GÖREV/İŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER
1) GÖREV/İŞİN KISA TANIMI
Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerine katılmak, ders vermek, uygulama yapmak.
2) GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Öğretim Üyesi: Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve
lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve
seminerleri yönetmek,


Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,



İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli
konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,



Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek,



Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Öğretim Görevlisi: Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri vermek, uygulama yapmak veya yaptırmakla
yükümlü olan öğretim elemanıdır.
 Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek,
 Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak,
 Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak,
 Müdürlük ve Bölüm Başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek,
 Bologna, Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi değişim programları ile ilgili çalışmalara katılmak,
 Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek,
 Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak,
 Teknik gezi, sosyal etkinlikler ve öğrenci kulüplerine danışmanlık yapmak,
 Yüksekokul Müdürlüğünce düzenlenen, iş dünyası ve toplumla ilişkileri geliştirmeye yönelik yapılacak
faaliyetlere katılmak.
 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında Yüksekokul Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri
yapmaktır.
B. ATANACAKLARDA ARANACAK NİTELİKLER


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip
olmak,



Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,



Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak
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ONAYLAYAN
Müdür
Adı ve Soyadı:
İmza

Tarih
..…/..…/2018

Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum.
Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

Adı Soyadı

Tarih

İmza

Adı Soyadı

Tarih
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