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GİRİŞ 

Bu kitapçık, öğrencilerimize sunulan akademik eğitim-öğretim hizmetlerinin daha 

kaliteli hale getirilmesini, görev ve sorumlulukların öğretim görevlileri tarafından eksiksiz 

olarak bilinip tam olarak yerine getirilmesini, görev ve sorumluluk bilincinin kurum kültürüne 

iyi bir şekilde yerleştirilmesini ve öğretim görevlilerinin takım ruhu ile hareket ederek 

birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlamak amaçlarına hizmet etmek üzere hazırlanmıştır.  

Öğretim görevlilerimiz, bu kitapçıkta yer alan akademik işlemleri belirtilen şekilde ve 

zamanında yaparak, hem bir takım olarak etkili bir şekilde çalışmanın hazzını tadacaklar hem 

de üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde iyi bir konumda olması için üzerlerine düşen 

sorumluluklarını yerine getirmiş olacaklardır. 

HAKKIMIZDA 

Düzce Üniversitesi Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu’nun misyonu, 

öğrencilerin yabancı bir dilde okuma, anlama, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmek, 

öğrencilere özellikle kendi çalışma alanlarındaki yayınları ve diğer gelişmeleri izleyebilme, 

profesyonel ve sosyal hayatta gereken iletişimi o yabancı dilde sağlama yeterliliğini 

kazandırmaktır.  

Yüksekokulumuzun vizyonu, öğrencilerimizi gerek devam edecekleri bölümlerde ve 

çalışma alanlarında, gerek yaşamın farklı alanlarında yabancı dilde işlevsel hale getirmek ve 

yabancı dil becerilerini geliştirebilecek becerilerle donatmaktır.  

Yüksekokulumuz, kendi bünyesindeki İsteğe Bağlı ve Zorunlu Hazırlık Sınıflarında ve 

üniversitemize bağlı meslek yüksekokulu, yüksekokul ve fakültelerde İngilizce eğitim-öğretim 

faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.  

 

İLKELERİMİZ 

Eşitlik: Eğitim-öğrenim imkânlarına öğrencilerin tümünün eşit bir şekilde ulaşımlarını 

sağlamak. 

Güncellik: Eğitim-öğretim faaliyetlerinin güncel bilgi, beceri ve donanımı kapsayacak 

şekilde düzenlenmesini, eğitim-öğretimin uygun materyal ve diğer yardımcı unsurlarla 

gerçekleştirilmesini sağlamak. 

Şeffaflık: Derslerin tanım, içerik ve çıktılarının ve ölçme değerlendirme kriterlerinin 

öğrencilerimizle şeffaf bir şekilde paylaşılmasını sağlamak. 

Adalet: Derslerin tanım, içerik ve çıktılarına uygun olarak yapılan ölçme değerlendirme 

işlemlerinin adil bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak. 

Öğrenci Merkezlilik: Öğrencilerimizin eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili olarak alınacak 

kararlara dâhil olmasını sağlamak. 



YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

 İsteğe Bağlı ve Zorunlu Hazırlık Sınıflarında ve üniversitemize bağlı meslek 

yüksekokulu, yüksekokul ve fakültelerde İngilizce eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili 

bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

 Yürütülen tüm iş ve işlemlerde örgütsel adaleti sağlamak. 

 Güz ve Bahar Dönemleri başında ders sorumlularını belirleyerek, ders programlarını 

hazırlamak ve programlar ile ilgili olarak öğretim görevlilerini bilgilendirmek. 

 İş ve iş süreçlerinin tüm ilgili öğretim görevlileri, komisyonlar ve koordinatörlükler 

tarafından eksiksiz olarak tamamlanıp tamamlanmadığının kontrolünü yapmak. 

 Merkezi sınavlarda görev alacak öğretim görevlilerini belirlemek ve ilgili görevlileri 

bilgilendirmek. 

 Merkezi sınavların kurallara uygun bir şekilde yapılması için yönerge hazırlamak ve bu 

yönergeyi sınav görevlilerine iletmek. 

 Öğretim görevlilerinin güncel bilgi, beceri ve donanıma sahip olmalarını sağlamak için 

Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü öncülüğünde düzenlenen seminer vb. faaliyetleri 

desteklemek.  

 Öğretim görevlilerinin akademik gelişimlerini desteklemek. 

 Komisyon ve koordinatörlük sorumlularından yapılan ve yapılacak olan iş ve işlemlerle 

ilgili rapor almak.  

 Toplantılar ve diğer organizasyonlar ile ilgili olarak öğretim görevlilerini zamanında 

bilgilendirmek. 

 Sürekli iyileştirme ve kalite çalışmaları kapsamında üniversitemizde ve 

yüksekokulumuzda gerçekleştirilen faaliyetlerin yürütülmesini ve takibini sağlamak. 

 Üniversitemizin ve yüksekokulumuzun misyon ve vizyonuna katkıda bulunacak 

çalışma ve faaliyetlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini sağlamak. 

 Gerçekleştirilen tüm çalışma ve faaliyetlerin üniversitemiz ve yüksekokulumuz misyon 

ve vizyonuna uygunluğunu temin etmek. 

 

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Genel Hususlar 

 Yüksekokul Yönetimi tarafından düzenlenen toplantı, seminer, konferans vb. okulla 

ilgili her türlü organizasyona düzenli bir şekilde katılıp, karar alma süreçlerinde aktif 

rol almak. 

 Gerektiğinde Yüksekokul Yönetimi, Komisyon Başkanı ve Koordinatör tarafından 

istenen bilgi ve belgeleri zamanında teslim etmek, verilen görevleri zamanında ve tam 

yerine getirmek. 

 Üniversitemiz personelinin giriş yapabildiği EBYS’yi (Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi) düzenli olarak takip edip, üzerine tanımlanan iş süreçlerini zamanında ve 

eksiksiz olarak tamamlamak. 



 Öğretim Görevlisine ait @duzce.edu.tr uzantılı mail adresini düzenli olarak takip edip, 

Yüksekokul Yönetiminden ve öğrencilerden gelen maillere zamanında cevap vermek. 

Derslerle İlgili Hususlar 

 Yüksekokul Yönetimi tarafından her akademik yıl ve dönem başlarında belirlenip ilan 

edilen ders programlarını takip etmek. 

 Her akademik yıl ve dönem başlarında Program Geliştirme Koordinatörlüğü 

öncülüğünde hazırlanan ders bilgi formlarını güncellemek, bu ders bilgi formlarını ilgili 

online ortama yüklemek, öğrencileri ders ve program içerikleri ile ölçme değerlendirme 

kriterleri hakkında bilgilendirmek. 

 Derslere zamanında girip derslerden zamanında çıkmak; ders sürelerini, öğrencilerin 

gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde, verimli bir şekilde kullanmak. 

 Kullanılan ders içi materyallere ilaveten öğrencileri ders dışında faydalanabilecekleri 

öğrenim araç ve gereçleri ile ilgili olarak bilgilendirip, yönlendirmek. 

 Her bir ders öncesinde, dersin etkililiğini artırmak amacına yönelik olarak, hazırlık 

yapmak. 

Ölçme Değerlendirme İle İlgili Genel Hususlar 

 Ölçme değerlendirme kriterlerini yönetmelik ve yönergeye uygun olarak belirleyip, bu 

kriterler ile ilgili olarak öğrencileri Güz ve Bahar Dönemleri başlarında bilgilendirmek. 

 Ölçme değerlendirme hususunda şeffaf ve adil davranmak. 

 Diğer birimlerde verilen derslere ait ara sınav, final, ödev, kanaat vb. puanlarını 

zamanında ve eksiksiz olarak Düzce Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine girmek.  

Sınav Görevleri İle İlgili Hususlar 

 Sınavlarla ilgili olarak yürütülen iş süreçlerinde aktif olarak görev almak. 

 Gözetmen olarak, belirtilen tarih, saat ve yerde sınav için hazır bulunmak. 

 Gözetmen olarak, sınavların kurallara uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak; sınav 

salonunda sınav ile ilgili tüm açıklamaları ve ilanları öğrencilere duyurmak. 

 Gözetmen olarak, sınav imza tutanaklarındaki ilgili kısımları eksiksiz olarak doldurup, 

sınav imza tutanaklarını imzalamak. 

 Gözetmen olarak, sınav esnasında meydana gelen sınav kurallarına aykırı durum ve 

davranışları tespit edip, tutanak altına almak. 



Diğer Önemli Hususlar 

 Ofis saatlerinin de bulunduğu öğretim görevlisi ders programı çizelgesini ofis kapısında 

ilan etmek; ofis saatleri ile ilgili olarak öğrencilerini bilgilendirmek. 

 Düzce Üniversitesi http://akademik.duzce.edu.tr/Giris üzerinde öğretim görevlisi 

üzerine tanımlanmış alana ders izlencelerini ve öğrenmeye yardımcı diğer materyalleri 

eklemek ve bu alanı sorumlusu olunan derslerle ilgili olarak öğrencilerin 

bilgilendirilmesi için aktif bir şekilde kullanmak. 

 Ders süreçlerini yürütür ve yönetirken, öğrencilere eşit şartlar sunarak, adil bir davranış 

ortaya koymak. 

 Yüksekokulumuz bünyesindeki komisyon ve koordinatörlüklerde, ilgi ve becerilerine 

uygun olarak, aktif bir şekilde görev almak. 

 Sınıftaki teknik ve fiziki eksiklik ve aksamaları tespit ederek, ilgili birimlere konu ile 

ilgili bilgi vermek. 

HAZIRLIK SINIFI İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Ders Sorumlusu Olarak 

 Derslere zamanında girip derslerden zamanında çıkmak; ders sürelerini, öğrencilerin 

gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde, verimli bir şekilde kullanmak. 

 Derslere daha fazla verimlilik kazandırmak amacıyla, ders materyallerini destekleyecek 

online platform ve uygulamalardan (ders materyalini destekleyen online platform, 

Google Classrooms vb.) düzenli olarak ve yeterince yararlanmak. 

 Öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerine katkıda bulunmak üzere, daha önce belirlenen 

ödevler konusunda öğrencileri zamanında bilgilendirmek ve bu ödevlerin takibini yapıp 

her bir öğrenciye geri bildirimde bulunmak. 

 Derslere ait öğrenci ödev puanı, öğrenci devam durumu vb. bilgileri sınıf danışmanına 

eksiksiz ve zamanında ulaştırmak. 

Sınıf Danışmanı Olarak 

 Sınıfa her açıdan örnek teşkil edebilecek bir öğrenci temsilcisi seçmek; öğrencilerin 

eğitim ve öğrenim durumları ile yakından ilgilenmek; özel desteğe ihtiyacı olan 

öğrenciler hakkında Yüksekokul Yönetimini bilgilendirip, öğrencinin gerekli desteği 

almasını sağlamak. 

http://akademik.duzce.edu.tr/Giris


 Aynı sınıfta ders vermekte olan diğer öğretim görevlileri ile gerekli koordinasyonu 

sağlamak ve düzenli aralıklarla sınıf eğitim-öğretimi ve derslerin işlenişine ilişkin 

toplantılar yapmak. 

 Yüksekokulumuzda gerçekleştirilen ders dışı etkinlikler, kulüp çalışmaları ve 

öğrencileri ilgilendiren diğer tüm çalışmalar hakkında sınıfı bilgilendirmek, bu tür 

çalışmalara katılmaları için öğrencileri teşvik etmek. 

 Sınıftaki teknik ve fiziki eksiklik ve aksamaları tespit ederek, Yüksekokul 

Sekreterliğine konu ile ilgili bilgi vermek. 

 Öğrencilerin sınav puanı ve derse devam durumları ile ilgili bilgileri zamanında ve 

eksiksiz olarak YDY-ÖBS’ye girmek. 

Hazırlık Sınıfı İle İlgili Diğer Önemli Hususlar 

 Öğrencilerin İngilizce gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen ders 

dışı etkinliklerde aktif olarak görev almak, ilgi ve beceri alanına uygun ders dışı kulüp 

vb. eğitici faaliyetler yürütmek. 

 Ofis saatlerinin ve ders dışı etkinlik çalışmalarının da bulunduğu öğretim görevlisi ders 

programı çizelgesini ofis kapısında ilan etmek; ilan edilen programa riayet etmek. Ofis 

saatleri ile ilgili olarak öğrencilerini de bilgilendirmek. 

ZORUNLU YABANCI DİL DERSLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Meslek Yüksekokulları, Yüksekokullar ve Fakültelerde İngilizce I-II Dersleri verilmektedir. Bu 

derslerin program ve ders çıktılarına ve ders izlence formlarına göre takip edilmesi 

gerekmektedir. Daha önceden öğretim görevlilerinin oy çokluğu ile seçilmiş olan ders 

materyalinin kullanılması önem arz etmektedir. İngilizce I-II Derslerinin sınavları İlçelerdeki 

Okullar hariç olmak üzere merkezi olarak yapılır. İlçelerdeki okullarda bu dersleri vermekte 

olan ders sorumluları sınav soruları için Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğüne ulaşarak, 

sınavları temin eder. İngilizce I-II Derslerinin yanı sıra bazı Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul 

ve Fakültelerde verilmekte olan İngilizce III-IV, Akademik İngilizce I-II ve Mesleki İngilizce 

Dersleri için ders sorumlusu tarafından ders tanım ve izlence formları hazırlanır ve dersler bu 

formlara uygun olarak işlenir. Üniversitemizin Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve 

Fakültelerinde ders vermekte olan öğretim görevlilerimizin ilgili okul yönetimi ile sürekli ve 

etkili iletişim halinde bulunmalarının eğitim-öğretim faaliyetlerimize olumlu katkıları olacaktır. 

Yüksekokulumuz dışındaki üniversitemiz birimlerinde ders vermekte olan ders 

sorumlularımızın ilgili birim yöneticilerinin ve aynı zamanda Yüksekokul Müdürlüğümüzün 



bilgisi haricinde ders programlarında değişiklikler yapmaları, resmi izinli olmaksızın dersleri 

iptal etmeleri ya da ertelemeleri, görev ihmalleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.  

 

KOMİSYONLAR 

Eğitim Komisyonu 

Yüksekokulumuzdaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi 

için çalışmalar yapmakla, koordinatörlükler arasındaki koordinasyonu ve uyumu sağlamakla 

görevli komisyondur. Eğitim Komisyonu, eğitim-öğretim kapsamındaki tüm faaliyet ve 

çalışmaları yakından takip edip, bu faaliyet ve çalışmalarda ortaya çıkan aksaklıkları 

Yüksekokul Müdürlüğüne rapor eder. Ayrıca, komisyon, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin 

de görüşlerine başvurarak, eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik tekliflerde 

bulunur. Komisyon, her bir dönem sonunda koordinatörlük faaliyet raporlarını ve bir sonraki 

faaliyet planlarını bir araya getirerek Yüksekokul Müdürlüğüne bir rapor sunar. 

Bologna Komisyonu 

Bologna Komisyonu, özellikle Program Geliştirme Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde 

olmak üzere, ders ve program çıktılarının, bu çıktıların CEFR ve TYYÇ ile uyumunu gösterir 

tabloların hazırlanmasından sorumludur.  Komisyon, ders ve program çıktılarının ve ilgili 

tabloların her bir dönem başında gözden geçirilmesi ve güncellenmesi ile görevlidir. Hazırlanan 

ve/veya güncellenen çıktılar ve tablolar Yüksekokulumuzun internet sitesindeki ilgili alanda 

yayınlanır.  

Kalite Komisyonu 

Kalite Komisyonu, üniversitemizde yürütülmekte olan kalite çalışmalarını yakından takip eder. 

Komisyon, bu kalite çalışmaları kapsamında eğitim-öğretim ve diğer iş süreçlerinde yapılacak 

iyileştirmeleri belirleyerek, Yüksekokul Müdürlüğüne rapor verir. Ayrıca komisyon, yıllık 

Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanmasında aktif rol oynar.  

Uluslararası İlişkiler Komisyonu 

Komisyon, Yüksekokul öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin yararlanabileceği yurtdışı 

öğrenim ve öğretim hareketliliği programlarını ve diğer yurtdışı eğitim-öğretim olanaklarını 

yakından takip ederek, bu program ve olanaklar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenler.  

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu 

 Bu komisyon, Yüksekokul Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde olmak üzere, akademik teşvik 

başvurularının incelenip değerlendirilmesinden sorumludur.  

 

 



Rehberlik ve Psikososyal Destek Komisyonu 

Bu komisyon, akademik yıl başında yapılan öğrenci oryantasyon eğitimlerinin planlanması ve 

yapılması ile görevlidir. Ayrıca, komisyon, öğretim kadrosuna henüz dahil olan öğretim 

görevlilerinin de oryantasyon eğitimlerinden sorumludur. Komisyon, Hazırlık Sınıflarında 

verilen Sınıf Danışmanlığı hizmetlerinin planlanması ve iyileştirilmesi görevlerini yerine 

getirir. Profesyonel desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin ya da öğretim görevlilerinin 

üniversitemizdeki uzmanlara yönlendirilmesi bu komisyonun sorumluluğundadır. 

İletişim ve Tanıtım Komisyonu 

Her bir akademik yıl başında Hazırlık Sınıfı Tanıtım çalışmalarını yürütmekle görevli 

komisyondur. Komisyon, Hazırlık Sınıfı bilgilendirme broşürü hazırlar ve bu broşür ve diğer 

tanıtım materyallerini Yüksekokulun internet sitesinde yayınlar. Her bir yıl sonunda eğitim-

öğretim hizmetlerinden faydalanan Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin görüş ve önerilerinin 

kaydedilip, Yüksekokulun sitesinde yayınlanmasından bu komisyon sorumludur. Ayrıca, 

komisyon, eğitim-öğretim süreçleri ile ilgili her türlü duyuruyu Yüksekokulun sitesinde 

yayınlamak üzere öğrencileri bilgilendirmekle görevlidir. , 

 

KOORDİNATÖRLÜKLER 

Program Geliştirme Koordinatörlüğü 

Program Geliştirme Koordinatörlüğü, özellikle Bologna Komisyonu, Materyal Geliştirme ve 

Ölçme Değerlendirme Koordinatörlükleri ile işbirliği içerisinde olmak üzere, ders tanım ve 

izlence formlarının hazırlanmasından ve güncellenmesinden sorumludur. Koordinatörlük, 

Blogna Komisyonu ile Koordineli bir şekilde çalışarak, gelişen eğitim-öğretim teknolojilerine 

paralel olarak ve öğrenci ihtiyaçlarını da dikkate alarak ders program, tanım, içerik ve 

çıktılarında gerekli iyileştirmeleri önermek ve planlamakla görevlidir.  

Materyal Geliştirme Koordinatörlüğü 

Çağın gereklerini ve öğrenci ihtiyaçlarını dikkate alarak, program ve ders çıktılarına uygun 

materyallerin belirlenip önerilmesiyle görevlidir. Koordinatörlük, belirlenen alanlarda ve konu 

başlıklarında ihtiyaç duyulan ek materyalleri hazırlamaktan sorumludur. Ayrıca, 

koordinatörlük, kullanılmakta olan temel ve ek materyallere ilaveten, çeşitli ödev konularının 

hazırlanarak ders izlence formlarına eklenmesini temin etmekle görevlidir. Dönem sonlarında 

yapılan değerlendirme toplantılarında ders materyallerinde tespit edilen eksik yönlerin nasıl 

giderileceği ile ilgili çalışmalar yaparak hazırlanan iyileştirme raporunu Yüksekokul 

Müdürlüğüne sunar. Ders izlence formlarını takip ederek, quiz ve ara sınavlar öncesinde 



tamamlanmış olması gereken ünite, bölüm ve çalışmalarla ilgili olarak ders sorumlularına 

hatırlatmalarda bulunmak bu koordinatörlüğün görev alanı içerisindedir. 

Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü 

Hazırlık Sınıflarındaki quiz, vize ve final sınavlarının, program ve ders çıktılarını karşılayacak 

şekilde hazırlanmasından sorumlu koordinatörlüktür. Ayrıca, koordinatörlük, Meslek 

Yüksekokulu, Yüksekokul ve Fakültelerde merkezi olarak yapılmakta olan İngilizce 1-2, 

İngilizce 3-4 ara sınavlarının ve finallerinin ders ve program çıktılarına uygun bir şekilde 

hazırlanmasıyla görevlidir. Koordinatörlük, ders izlence formlarına göre hazırlanacak 

sınavların içerik ve kapsamı hakkında her bir sınav öncesinde ders sorumlularını bilgilendirir. 

Her yıl başında olmak üzere yapılan İngilizce 1-2 Muafiyet Sınavlarını, her bir dönem başında 

yapılan Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavlarını, CEFR ve TYYÇ kapsamında oluşturulmuş 

program ve ders çıktılarına uygun olarak, hazırlamaktan bu koordinatörlük sorumludur. Ölçme 

ve Değerlendirme Koordinatörlüğü, her yıl başında yapılan Seviye Belirleme ve Sınıf 

Yerleştirme (Placement) Sınavlarını hazırlar. Koordinatör, koordinatörlük bünyesinde 

çalışmalar yapmakta olan öğretim görevlilerinden ve ders sorumlularından sınav arşivine 

katılmak üzere belirli alanlardan belirli sayıda sorular hazırlamalarını ister. Ayrıca, koordinatör, 

koordinatörlük bünyesindeki ya da ders sorumlusu öğretim görevlilerinden sınavları inceleyip, 

düzeltmeler yapmalarını veya sınav sorularının iyileştirilmesi yönünde önerilerde 

bulunmalarını isteyebilir.  

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Koordinatörlüğü 

Programın öğrenme çıktılarına hizmet edecek online platform ve uygulamaların tanıtımını 

yapmak ve uygun platform ve uygulamaların kullanılması teklifinde bulunmak bu 

koordinatörlüğün görev alanındadır. Koordinatörlük, ders materyallerini desteklemek üzere 

seçilen online platform ve uygulamaların (Cambridge lms ve Google Classrooms vb.) tüm 

öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için 

tanıtım ve bilgilendirme sunumları hazırlamaktan sorumludur. Koordinatörlük, öğrencilerin ve 

öğretim görevlilerinin yeni öğretim teknolojilerine adapte olurken yaşadıkları sorunları tespit 

edip, bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar.  Ayrıca, koordinatörlük, öğretim 

materyallerinin hedeflenen seviyelere ulaşmada eksik kaldığı noktalar için ek dijital materyaller 

hazırlar. Okulumuzun Facebook, Twitter, Instagram, ve Snapchat profillerinin oluşturulması, 

sadece İngilizce gönderiler ve paylaşımlarda bulunulması ve hesapların yönetilmesi bu 

koordinatörlüğün sorumluluğundadır. Koordinatörlük, online eğitim teknolojileri ile ilgili ülke 

ve dünya çapında verilen konferans ve seminerler hakkında öğretim görevlilerini bilgilendirir.  

 



Mesleki Gelişim Koordinatörlüğü 

Koordinatörlük, mesleki ve akademik gelişimi destekleyecek her türlü konferans ve seminer 

hakkında öğretim görevlilerini bilgilendirir. Öğretim görevlilerinin mesleki ve akademik 

ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik anket vb. çalışmalar yaparak, ihtiyaç duyulan konularda 

eğitim, seminer vb. hizmetlerin verilmesi talebi ile Yüksekokul Müdürlüğü ile iletişime geçmek 

bu koordinatörlüğün sorumluluğundadır. Bu koordinatörlük, belirli aralıklarla, toplantılarda 

mesleki, akademik ve eğitim konularıyla ilgili olarak sunumlar yapmakla görevlidir.  

AR-GE Koordinatörlüğü 

Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin çeşitli akademik ihtiyaç ve taleplerini belirlemek, 

kullanılan materyallerin etkililiğini tespit etmek, sınavlarla ilgili madde analizi vb. çalışmalar 

yaparak sınavların kalitesi hakkında geribildirimde bulunmak, öğrencilerin ve öğretim 

görevlilerinin istek ve şikâyetlerini almak amacıyla memnuniyet anketleri yapmak bu 

koordinatörlüğün görev alanında bulunmaktadır.  

 

Değerli Öğretim Görevlilerimiz, kıymetli mesai arkadaşlarımız, misyon ve vizyonumuza uygun 

şekilde, öğrenci merkezli olarak tasarladığımız eğitim ve öğretim programımızın hedeflerine 

ve belirlenen öğrenim çıktılarına azami düzeyde ulaşmak için, sizlerin yardım ve desteğine 

ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha hatırlatır, iş süreçlerinin eksiksiz olarak tamamlanması 

konusunda göstereceğiniz hassasiyet ve yapacağınız iş birliği dolayısıyla her birinize 

müteşekkir olduğumuzu bilmenizi isterim. 


