
Task Name: Eğitim Komisyonu
Code: GT227

Critical Task: No

Task, Authority and Responsibilities

Yeni akademik birimlerinin açılması önerisi (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Bölüm, Ana bilim Dalı, Araştırma ve Uygulama Merkezi vb. )
Yeni öğretim programlarının açılması önerisi; Ön lisans, lisans ve lisans üstü, Yandal, Çift anadal, Ortak lisans ve lisans üstü
Yeni açılan öğretim programlarına öğrenci alınması ve kontenjanının belirlenmesi,
Açık olan bir öğretim programlarının kapatılması ya da birleştirilmesi önerisi
Eğitim-öğretim programlarında değişiklik yapılması önerisi (Yeni ders açılması, Mevcut dersin kapatılması, Varolan derslerde değişiklik yapılması)
Üniversitenin eğitim ve öğretimi ile ilgili yasal düzenlemeler (yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler vb.) konusunda görüş bildirilmesi
Rektör tarafından yönlendirilen eğitim-öğretim ile ilgili konuların incelenmesi ve görüş bildirilmesi

Joint Responsibility

Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ  gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim
kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim sorumlusuna iletmek.

Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Power of Attorney

Komisyona vekalet edilmemektedir.

Qualifications

Üniversitelerin en az lisans programlarından mezun olmak.
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