GÖREV TANIMLARI

Fakülte Yönetim Kurulu Görev Tanımı
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MAKAM
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Fakülte Yönetim Kurulu Dekanın çağrısı üzerine toplanır.
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları,
eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve
bunların görevlerini düzenler.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Fakülte Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Dekana yardım
etmek,



Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını
sağlamak,



Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,



Dekanın, Fakülte Yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,



Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait
işlemleri hakkında karar vermek,



Kanun ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
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Fakültenin en yetkili temsilcisi olan Dekan, kurullara başkanlık
eder, eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve başarılı bir şekilde
yürütülmesini sağlar.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI



Yükseköğretim Kanunu’ nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun
hareket etmek.



Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte
Disiplin Kuruluna başkanlık etmek.



Fakülte bölüm ve birimlerinin işbirliği ve uyum için de çalışmasını sağlamak.



Fakültenin genel işleyişi ve performansı ile ilgili bilgilerin (Stratejik plan, faaliyet
raporu, denetim raporu vs) hazırlanarak ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.



Harcama yetkilisi olarak fakülte bütçesinin hazırlanarak verimli ve ekonomik
kullanılmasını sağlamak.



Fakültenin kadro ihtiyaçlarının belirlenerek idari ve akademik personel açısından
güçlenmesini sağlamak.



Fakültenin fiziki şartlarını iyileştirmek için gerekli önlemler almak.



Fakülte personelini denetleme görevini yürütmek.



Fakülte öğrenci kapasitesini belirlemek ve başarıyı artıracak önlemler almak.



Fakültenin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesi ve artırılması için
gerekli çalışmaları yapmak.



ÖSYM ve Açık Öğretim Fakültesi ile ilgili faaliyetleri düzenlemek.



Hassas ve riskli görevleri dikkate alarak hareket etmek.

Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak
Fakültenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi
amacı ile çalışmalarında Dekana yardımcı olmak, Dekan görev başında olmadığı zamanlarda
vekalet etmek ve Dekan adına işler yürütmek.
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Fakültenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmetlerinin
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yürütülmesi amacı ile çalışmalarında Dekana yardımcı olmak, Dekan görev
başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek ve Dekan adına işler yürütmek.



Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.



Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar.



Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını
sağlar.



Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Dekanlığa sunar.



Fakültede yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.



Fakültenin öz değerlendirme raporunu hazırlar.



Fakültenin stratejik planını hazırlar.



Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar.



Fakültemizdeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.



Fakültemizdeki programların akredite edilmesi için gelen Akreditasyon ziyaret ekibinin
programını hazırlar ve yürütür.



Öğretim elemanlarına “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketleri”nin uygulanmasını sağlar.



Öğrencilerin fakülteyi değerlendirme anketlerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar.



Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.



Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar.



Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar.



Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar.



Fakültede öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip eder.



Fakülte kütüphanesinin zenginleştirilmesini ve düzenli bir biçimde hizmet sunmasını sağlar.



Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlar.



Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.



Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder.



Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.



Dekana, görev başında olmadığı zamanlarda vekâlet eder.



Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme,
gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahiptir.
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Bölümün eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenlemek
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Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun
hareket etmek.



Bölümün alanına uygun anabilim dallarının kurulmasını sağlamak.



Bölümün eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak.



Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasını sağlamak.



Fakülte Kurulu toplantılarında bölümü temsil etmek.



Bölümle ilgili gelişmeleri takip etmek, yaşanan sorunları çözmek için gerekli
toplantıları yapmak.



Bölümün kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak dekanlığa sunmak.



Akademik personelin performansını izleyerek dekanlığa bilgi vermek.



Bölümde görevli elemanları izlemek ve görevlerini tam olarak yapmalarını sağlamak.



Bölümün faaliyet, stratejik plan ve performans kriterlerini hazırlamak.



Bitirme tezlerini ve lisansüstü tezlerini izlemek.



Lisansüstü sınavlarına başvuran adayların sınavlarının yapılmasını sağlamak ve
danışmanlıklarını uygun şekilde dağıtmak.



Raporlu ve izinli öğrencilerin durumlarını değerlendirmek.



Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek.



Ders programlarının ve sınav programlarının yapılmasını ve öğretim elemanları ile
öğrencilere duyurulmasını sağlamak.



Ders programının ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim
elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak.



Bilgi paketinin hazırlanması ve güncellenmesinde bölüm başkanına yardımcı olmak.



Bölüm WEB sayfası içeriğinin hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak.



Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında dekanlığa ulaştırmak.



Bilimsel toplantılar düzenlemek, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası
faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek.



Öğretim elemanlarının görev sürelerinin izlenmesi ve uzatılması ile ilgili işlemleri
yürütülmesini sağlamak.



Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili faaliyetleri yürütmek.



Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve
riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak.



Dekan ve Dekan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
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Fakültenin idari yapısının yönetilmesini, denetlenmesini sağlamak, kurullara
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katılmak, bütçeyi hazırlamak, kadro ihtiyaçlarını belirlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu gündemlerini
hazırlamak ve toplantılara katılmak.



Faaliyet raporu, iç denetim, stratejik plan hazırlama çalışmalarına katılmak,
sonuçlarının takip edilerek zamanında ilgili birimlere ulaşmasını sağlamak.



Akademik eleman alımı ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak.



Yazı işlerinden çıkacak her türlü yazı ve belgeyi kontrol ederek birimler
arasındaki evrak akışını düzenlemek.



Özlük dosyalarının düzenli tutulup tutulmadığını kontrol etmek.



Bina temizlik, bakım ve onarımı ile ilgili çalışmaları planlamak, denetlemek ve
sonuçlandırmak.



İdari personel ile ilgili kadro ihtiyaçlarını planlamak.



Fakülte bütçesinin hazırlanmasını sağlamak ve yönetmek



Dış alımlarla ilgili hazırlıkları yürütmek, sonuçlandırmak.



Fakülte kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, kullandırmak.



Eğitim-öğretim ve personelle ilgili istatistiksel bilgilerin hazır tutulmasını ve
güncellenmesini sağlamak.



Personelle ilgili her türlü beyannamenin zamanında alınmasını sağlamak.



İdari çalışmalar ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılacak makine ve teçhizatı
temin etmek.



Çalışma odalarının düzenlenmesi ve dağıtılması çalışmalarına katılmak.



Fakültenin güvenliği ile ilgili önlemleri almak, ilgililere bildirmek.



Sivil savunma çalışmalarına katılmak, denetlemek.



Dekanın ve Rektörlüğün davet ettiği toplantılara katılmak.



Personel arasında uyum, saygı ve işbirliğini tesis edecek önlemleri almak.



İdari personelin performanslarının değerlendirilmesi, gerekli personelin rotasyona
tabi tutulması ve hizmet içi eğitim kurslarına katılmalarını sağlamak.



Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve
riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak.



Dekan ve Dekan Yardımcılarının uygun göreceği diğer idari işleri yapmaktır.
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Öğrenci işlerinde görevli personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:


Öğrencilerin kayıt, ders kayıt, öğrenim belgesi, kimlik, tecil, not döküm belgesi, kayıt
dondurma, ilişik kesme, yatay geçiş, muafiyet, burs, geçici mezuniyet, diploma vb. ile ilgili iş
ve işlemleri yürütmek, dokümanlarını hazırlamak.



Ders görevlendirmeleri ile ilgili işleri yapmak, ders programlarını sisteme girmek.



Eğitim-öğretim yılı başında öğrenci danışman listelerinin güncellenmesini bölümlerden
istemek ve güncel listeyi sisteme tanımlamak, danışman onaylarını takip etmek.



ERASMUS ve FARABİ çerçevesinde diğer üniversiteye giden öğrenci notlarını sisteme
girmek.



Her yarıyıl başında alan dışı açılması önerilen dersleri bölümlerden istemek ve sisteme
tanımlamak



KYK burs dökümünün sistemde güncel tutulmasını sağlamak.



Kaydı silinen ve mezun olan öğrencilerin askerlik ve KYK listelerini göndermek.



Bölümlerin sınav programlarını ilan etmek, öğrencilere duyurmak, oranlarını sisteme girmek.



Özel yetenek sınavları ile ilgili yazışmaları yapmak.



Mazereti nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin Yönetim Kurulu Kararlarını ilgili
bölümlere ve öğrencilere bildirmek.



Tek ders sınavları ile ilgili duyuruların yapılması, başvuruların dosyalanması ve diğer
işlemleri yapmak.



Yarıyıl sonu sınavlarından önce bölümlerden gelen devamsızlıktan kalan öğrenci listelerini
ilan etmek.



Mezuniyet için gerekli sınavlar ile not yükseltme sınavları için gerekli çalışmaları yapmak.



Her yarıyıl sonunda başarı oranlarını tanzim etmek.



İkinci öğretimde okumakta olan öğrencilerden %10’a girenlerin tespitini yapmak.



Öğrencilerle ilgili duyuruları yapmak.



Her yarıyıl sonunda icmal listelerinin bilgisayar çıktılarını öğretim elemanlarına imzalatmak,
usulüne uygun olarak arşivlemek.



Fakültede yapılan öğrenci konseyi ve temsilciliği ile ilgili işlemleri yapmak.



Akademik takvimin hazırlanması işlemlerini yürütmek.



Fakülteye alınacak öğrenci kontenjanları ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak.



Öğrencilerle ilgili her türlü evrakı usulüne uygun olarak arşivlemek.



Programlarda dereceye giren öğrencilerin tespitini yapmak.



Öğrenci bilgilerinin ve notlarının otomasyon sistemine girilmesini takip etmek.



Ders kayıt tarihlerinden önce sınıf şubeleri ile dersi yürütecek öğretim elemanlarının
bilgilerini web sayfası veri tabanına girmek.



Öğrenci mevcudunu gösteren listeyi güncel tutarak aylık periyotlarla Dekana bildirmek.



Sistemde yüklü müfredatları kontrol ederek hatalı olanları düzeltmek.



Yabancı uyruklu öğrencilerin emniyete gidecek evraklarının hazırlanması, dosyalarının
düzenlenmesini sağlamak.



Yeni kayıt dosyalarını incelemek, eksiklerini gidermek.



Yaz Okulu ile ilgili işlemlerini yürütmek.



Staj işlemlerinde mali işler bürosu ile koordineli çalışmak.



Çiftanadal ve yandal işlemlerini yürütmek.



Öğrenci disiplin ve soruşturma işlemleri ile ilgili işleri yürütmek.



Yazı işleri bürosu ile koordine ederek, Fakültedeki kurul ve komisyonların toplantı öncesi
gündemlerini hazırlamak, üyelere dağıtılmasını sağlamak, gündem evraklarını Fakülte
Sekreterine vermek, Kurul ve komisyon tutanaklarının düzenli bir şekilde yazılmasını,
dosyalama ve arşivleme işlerinin yapılması, kararların ekleri ile birlikte ilgili yerlere
zamanında gönderilmesini sağlamak.



Çalışma sırasında çabukluk, gizlilik ve doğruluk ilkelerinden ayrılmamak.



İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmaya gayret etmek.



Fakültede görev alanı ile ilgili raporları hazırlamak, bunlar için temel teşkil eden istatistikî
bilgileri tutmak.



Yazışmaları “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik” ve
“Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Resmi Yazışma Kuralları”na uygun olarak düzenlemek,
imzaya çıkacak yazıları hazırlamak, ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.



Yapılan iş ve işlemlerde üst yöneticileri bilgilendirmek, yapılamayan işleri gerekçeleri ile
birlikte açıklamak.



Bulunmadığı zamanlarda yazı işleri bürosunun işlerini yürütür.



Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlara dikkat etmek, mevcut elektrikli

aletlerde gerekli kontrolleri yapmak, kapı-pencerelerin mesai dışı saatlerde kapalı tutulmasını
sağlamak.

