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Koordinatrjrlerin, Anabilim Dallarr, tifiretim riyeleri ve kurullarla iletigimini sa!lamak,
Koordinatcir kurulu ile ilgili yaztgmalan yapmak.
UTEAK ve UQEP Kurullarr gahgmalarr yazr5malarr takibi.
Ders programlarrnr ve srnav programlarrnr cifirencilere duyurmak.
Ders programrve srnav programr igin gerekli verileri bagkoordinatcirlri{e ve dcjnem koordinat<jrlerine ulagtrrmak,
O[retim tiye ve elemanlarrna ders ve srnav programlarrnr duyurmak,
6!retim tiye/elemanlannrn mazeretleri nedeniyle zamanrnda yaprlamayacak dersler igin gerekli duyurularr hazrrlamak ve
duyurmak,
8, Dcinem koordinat<jrlriklerinin srnav gozetmen yazrgmalarrnr yapmak,
9. 6!rencilerin krigtik grup galrgmalarrna devam durumlarrnrn takip etmek
10. Ktigiik grup gahgmalarrn da ahnan d$renci geribildirimlerinin de$erlendirmek
11. Akademik takvime uygun olarak ders programrnr elektronik ortamrna gegirmek,
1.2. Odrenci danrgmanhklarr igin danrgmanlrk yapacaklarr ofrrencilerin listesini hazrrlamak,
13. E{itim rehberi olugturma gah5malarrnda verileri toplamak ve birle5tirmek
14. Akreditasyonla ilgiligahgmalarr yapmak, bu konu ile ilgili ar5ivi dtizenlemek,
L5. Her hafta pergembe grinleri trim koordinatrir kurulu ri$retirn iiyeleri ile toplantr yapmak
16. Drjnem l,ll,lll,lV,V ve Vl ders kurulu, final, britrinleme teorik, pratik srnavlarr igin anabilim dallartndan soru isteme,
1,7. Srnavlarda gcirevlendirme yapmak
18. Ders deligikliklerini cifrencilere web rizerinden duyuru yapmak
1"9, Anketlerin hazrrlanmasr da$rtrlmasr ve sonuglandrrrhp ilgili anabilim dalt ve <idretim iiyelerine geri bildirim yaptlmast
20. Yaprlmayan telafilerin duyurulmasr ve ci{renci listelerinin haztrlanmasl
2l . iq Verimlilifi agrsrndan diger btirolarla uyurn igerisindc aahgrnaya gayrct etmek.
22. Dekanrn ve Fakiilte Sekreterinin verece$i di{er gorevleri yapmak.
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Evrak ve Talimat Ti.ini

Elektronik Belge ve

Yar'[ / Scjzltil;[

Talimat
YASAL DAYANAKLAR

- 657 Sayrlt Devlet Memurlan Kanunu
- 2547 Sayrlr Yiiksekoiretim Kanunu
-2914 sayrh Personel Kanunu
-ilgili Kanun, Triztik, Y<jnetmelik ve
Ycinergeler.

Yukarrda agrklanan temel i5 ve sorumluluklara ili5kin gtirev tantmtnt okuduni, Gcirevimi burada belirtilen
kapsamda ilgili kanun ve mevzuatlar gergevesinde yerine getirmeyi kabul ediyorum.
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