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Birim İntibak Komisyonu
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
İntibak Komisyonu Başkanı
İntibak Komisyonu Üyeleri

Görevin Tanımı
Bölümümüze yatay geçiş yapmış öğrencilerin geldikleri üniversiteye ait transkriptleri veya dikey geçiş yapmış öğrencilerin bitirdikleri
üniversiteye ait transkriptleri dikkatli bir şekilde analiz edilerek öğrencilerin yeterliliğini sağlamış oldukları derslerden muaf edilmesi.
Görevin Sorumlulukları ve Yetkileri
Üniversite Senatosunun belirlediği kriterler kapsamında yatay geçiş, dikey geçiş, çift anadal ve ders muafiyetleri ile ilgili bölüm
uygulama esaslarını en iyi düzeye çıkarabilmek için faaliyet gösteren bir komisyondur. Bunun için sürdürmesi gereken çalışmalar
şunlardır:
- Tüm geçişler ile ilgili bölüm uygulama esaslarını oluşturur ve uygular,
- Kurumlar arası ve kurum içi geçiş/çift ana dal yapan öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenler ve bu konuda bir
norm oluşmasını sağlar,
- Diğer yükseköğretim kurumundaki eşdeğer derslerin bölümümüzdeki karşılıklarını belirler ve intibakları uygun görülenlerin not
dönüşümlerini yapar,
- Yatay, dikey geçiş vb. yapan öğrencilerin intibakları ile ilgili dosyaları inceler ve çıkan sonuçları bilgisayar ortamında arşivler, ilgililere
sunar,
- Af ile gelen öğrencilerin; Senato kararları doğrultusunda intibak kriterlerini belirler, gerçekleştirir ve ulaştığı sonuçları bilgisayar
ortamında arşivler, ilgililere sunar,
- Yaz Okulu ile ilgili işlemleri yapmak ve Bölüm Başkanlığına görüş bildirmek
- Öğrenci değişim programlarından, özel öğrenci statüsünden yararlanan öğrencilerin intibak işlemlerini yapmak
- Fakülte içindeki diğer Bölümlerin ilgili Komisyonları arasında koordinasyonu ve işbirliğini gerçekleştirir.

Görevin Gerektirdiği Nitelikler
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,
KTUN Önlisans Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen hükümleri uygulayabilecek nitelikte olmak
Analitik düşünebilme, analiz yapabilme, ardıl çeviri yapabilme
İleri düzeyde bilgisayar ve internet kullanımı
Değişim ve gelişime açık olma
Düzenli ve disiplinli çalışma, ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
Empati kurabilme, etkin yazılı ve sözlü iletişim
Güçlü hafıza, hızlı düşünme ve karar verebilme
Hukuki analiz ve muhakeme yapabilme
Hoşgörülü olma, ikna kabiliyeti
İleri düzey İngilizce
İnovatif, değişim ve gelişime açık
İstatistiksel çözümleme yapabilme
Karşılaştırmalı durum analizi yapabilme, koordinasyon yapabilme, kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
İşbu görev tanımını okuduğumu ve mevcut görevlerimi kapsadığını kabul ediyorum. Görev tanımı gerektiğinde güncelliği sağlamak
amacıyla revize edilecektir.
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Görev Unvanı Sorumlusu
Arş. Gör. Enes DEMİRALAY

Bölüm Başkanı
Ahmet PEKER
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