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M.Yaşar ÖZER Hayati YILMAZ

Bölüm Başkan Yard. Bölüm Başkanı

HAZIRLAYAN ONAYLAYAN

İŞİN GEREKLERİ

* Görevin gerektirdiği mevzuat bilgisine sahip olmak(Üniversite Uzaktan Eğitim 

yönetmeliğini bilmek)

* Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,

* Karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

BİLGİ KAYNAKLARI

*YÖK Mevzuatı

* MSKÜ’nün öğrencilerle ilgili mevzuatı

*Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

* 657,2547Sayılı Devlet Memurları Kanunu.                                                       

*Uzaktan Eğitim Mevzuatı

İLETİŞİM İÇERİSİNDE OLUNAN BİRİMLER /    Rektörlük, Akademik ve İdari Birimler

Bu dokümanda açıklanan görev tanımlarımı okudum. Görevlerimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederim.

Tarih                   : 

Adı ve Soyadı    : Bahar ÇINAR AYDIN

İmza              :

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkeziyle koordinasyon içerisinde,bölümden uzaktan eğitim yoluyla ders alan öğrencilerin uzaktan 

eğitim ile ilgili tüm sorun ve sorularının çözüme ulaşmasını sağlamak. 

Uzaktan eğitim kapsamında yer alan planlamaları (Ders prog. oluşturma, kısım atama,sınav oluşturma sınav açma, sınav işleyişini denetleme, 

içerik oluşturma ve güncelleme v.b.) organize etmek.

İŞİN ÇIKTISI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere

uygun olarak. Türk Dili Bölüm Başkanlığının; vizyonu, misyonu doğrultusunda

faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla

çalışmalar gerçekleştirmek. Bölümlerinde/programlarında uzaktan eğitim yoluyla ders

alan öğrencilerin aldıkları uzaktan eğitim dersleri ile ilgili sorunlarının çözümüne

yardımcı olmak. Her akademik dönem başlangıcında öğrencilere uzaktan eğitimle

alacakları dersler ile ilgili oryantasyon eğitimi vermek. Yaptıkları faaliyetlere ilişkin

Bölüm Başkanlığı ve UZEM'e rapor vermek.

Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri kurallarına uygun olarak yapmak.

Uzaktan eğitimle ilgili birimleri oluşturmak, bu birimlerin görev- sorumluluklarını bildirmek ve denetlemek.

Uzaktan eğitim kapsamında yer alan derslerin işlenişi denetlemek.

Görev ve Sorumluluklar

TC

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Türk Dili Bölüm Başkanlığı

Kadro Unvanı: Öğr.Gör. Görev Unvanı : Öğr.Gör.

Görevli Personelin Adı Soyadı: Bahar AYDIN ÇINAR

Bağlı Bulunduğu Unvan: Bölüm Başkanlığı. Vekalet            : 


