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Eğitim İşleri Komisyonu Başkan ve Üyeleri
Rektörlük
Rektörlük Üst Yönetimi
Rektör, Rektör Yardımcısı
Komisyon Üyeleri

Görevin Tanımı
Komisyonun görevi, açılması önerilen ön lisans, lisans, yan dal, çift ana dal, ortak lisans ve lisansüstü programların, Üniversitenin ve
Yükseköğretim Kurulu’nun genel eğitim ilke ve ilgili mevzuatına uygunluğunu incelemek, açılacak programların üniversitenin genel eğitim
ilke ve formatına uygunluğunu incelemek, değerlendirmek, senatoya görüş bildirmek
Görevin Sorumlulukları ve Yetkileri
* Senato ve rektörün danışma organı olarak görev yapar.
* Öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan yöntemler, araç- gereçler ve fiziki mekânın öğrencilerin program çıktılarını (bilgi, beceri ve
yetkinlikler) kazanmalarını sağlayabilecek nitelikte olması ile ilgili görüş bildirir.
* Öğretim programlarında; açılması önerilen yeni derslere, mevcut bir dersin kapatılmasına, var olan derslerde yapılacak değişikliklere (ad,
kod, içerik, kredi vb.) ya da derslerin statüsünün (zorunlu/seçmeli vb.) yapılandırılmasına ilişkin görüş bildirir.
* Üniversitenin eğitim ve öğretim ile ilgili yasal düzenlemeleri (yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler vb.) konusunda görüş bildirir.
* Eğitim programına alınacak öğrenci kontenjanı, öğretim elemanı gereksinimi derslik/laboratuar olanakları ve mezunların istihdamı gibi
konuları dikkate alarak değerlendirir ve görüş sunar.
* Gerek gördüğü durumlarda alt komisyonlar oluşturarak çalışır.
* Gündeminde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili akademik birim yöneticisi ve diğer personelin görüş ve önerilerini
alır.
* Rektörlüğün havale ettiği konuları ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler, değerlendirir ve alınan kararları öneri olarak rektörlüğe
sunar.
* Komisyon, üniversitede eğitim-öğretimin geliştirilmesi doğrultusunda önerilerde bulunabilir.

Görevin Gerektirdiği Nitelikler
* Rektörlük tarafından görevlendirilen Üniversite personeli olmak
İşbu görev tanımını okuduğumu ve mevcut görevlerimi kapsadığını kabul ediyorum. Görev tanımı gerektiğinde güncelliği sağlamak
amacıyla revize edilecektir.
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