
 

 

T.C. 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

ORMAN FAKÜLTESİ 

Öğretim Üyesi 

 Görev Tanımı  

Doküman No KYS-GT-119 

İlk Yayın Tarihi 05.07.2021 

Revizyon tarihi - 

Revizyon No 00 

Sayfa No 1/1 

 

Hazırlayan Yürürlük Onayı Kalite Sistem Onayı 

Arş. Gör. Büşra KALLECİ Orman Fakültesi Dekanlığı Kalite Koordinatörlüğü 

 
(Form No: KYS-GT-119; Revizyon Tarihi: …/…/….; Revizyon No:00) 

GÖREV TANIMI: ÖĞRETİM ÜYESİ 

KURUM İÇİNDEKİ YERİ 

Üst Makam: Bölüm Başkan Yardımcıları-Bölüm Başkanı-Dekan Yardımcıları-Dekan 

Bağlı Birimler:  

GÖREVİN KISA TANIMI 

Üniversitenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm 

faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.  

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 

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

 Yükseköğretim kurumlarında ve bu kanundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde ön lisans, lisans ve 

lisansüstü düzeylerde eğitim -öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje 

hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek, 

 Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak, 

 Sorumlu olduğu derslerin eksiksiz yürütülmesini sağlamak, sınavların programdaki tarih ve 

saatlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak, 

 Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüme ve çevreye uyum sağlamalarına 

yardımcı olmak, 

 Dekanlık ve Bölüm Başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, projelerde (BAP, İhtisas,  

TÜBİTAK) görev yapmak ve diğer faaliyetlere destek vermek, 

 Sorumlusu olduğu derslik, uygulama laboratuvarı vb. mekânlarda yapılacak değişiklikler ve onay 

için bölüm başkanlığından gerekli izinleri zamanında almak, 

 Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak, 

 Bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması 

gereken çalışmalarına destek vermek, 

 Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili çalışmalara katılmak, 

 Özürlü ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek,  

 Ek ders ödemelerine esas teşkil eden formları zamanında ve eksiksiz olarak ilgili birime ulaştırmak,  

 Lisans, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık 

nedenlerini araştırmak, sonuçlarını Bölüm Başkanına bildirmek,  
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 Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak,  

 Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkate almak, 

 Bilimsel araştırma ve faaliyetlerin yapılmasında hazır bulunmak, bunların gerçekleştirilmesine 

yardımcı olmak, 

 İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, 

onlara gerekli konularda yardım etmek, bu kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol 

göstermek ve rehberlik etmek, 

 Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, Bilimsel alanda ulusal ve 

uluslararası kongreler düzenlenmesine destek vermek, 

 Fakültenin etik kurallarına uymak, hassas ve riskli görevleri dikkatle yapmak, 

 Dekan ve Bölüm Başkanının vereceği diğer işleri yapmaktır.  

 Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, 

dekanlığa karşı sorumludur. 

 

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER 

 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu 

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği 

 

 

 


