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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU 

AMAÇ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 

 

Komisyonun Amacı 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin amaçları doğrultusunda lisans 

öğrencisinin ve fakültenin akademik başarısını izlemek, öğretim sürecinin verimliliğini 

artırmak için eğitim programında yer alan sınav ve öğrenci değerlendirme sisteminin tasarım 

ve işleyişinin geliştirilmesini sağlamaktır. 

Komisyon, “04/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. ve 44. Maddesi ve 

07.04.2014 tarihli ve 28965 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Hemşirelik 

Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi” doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine 

getirir. 

Komisyonun Görev ve Çalışma Esasları: 

1) Komisyon ilk toplantısında çalışma usul ve esaslarını belirler ve üyelerin görev 

tanımlarını yaparak görev dağılımlarını gerçekleştirir. Komisyon üyeleri arasından bir 

öğretim üyesi başkan, bir üyesi başkan yardımcısı ve bir üyesi raportör olarak seçilir. 

2) Komisyon yıl içinde en az 2 (iki) toplantı yapar. 

3) Komisyon başkan, raportör ve en az bir üye olması durumunda toplanır. Başkanın 

katılamadığı durumlarda yerine başkan yardımcısı komisyona başkanlık eder. 

Toplantıya katılmaya engel bir duruma sahip olan üyeler mazeretlerini komisyon 

başkanlığına yazılı olarak bildirir. 

4) Komisyon toplantılarının zamanı ve gündemi başkan tarafından belirlenir ve en az 5 

(beş) gün öncesinden üyelere duyurulur. Acil durumlarda, başkanın önerisi üzerine 

toplantı yapılabilir. Bu durumda toplantı en az bir gün önce üyelere duyurulur. 

5) Komisyon, görevlerini iş akış şemasına göre yürütür. 

Komisyon Başkanının Görevleri 

1) Komisyonu temsil eder ve komisyon çalışmalarını yürütür, 
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2) Komisyonun belirlenen amaç ve faaliyet kapsamına uygun olarak çalışmasını, verimli 

işlemesini sağlar,  

3) Komisyon toplantı çağrılarını yapar, ihtiyaca göre komisyonu özel gündemli/acil 

toplantıya çağırır, 

4) Komisyon kararlarıyla ilgili konuları Fakülte Yönetimine bildirir, 

5) Her eğitim - öğretim döneminin başında faaliyet planlanmasına ve sonunda ise faaliyet 

değerlendirilmesine yönelik raporun hazırlanmasını sağlar ve Fakülte Yönetimine 

sunar. 

Başkan Yardımcısının Görevleri 

1) Komisyon başkanının bulunmadığı durumlarda komisyon başkanının görevlerini 

yürütür.  

Raportörün Görevleri 

1) Komisyon toplantı kararlarını yazar, üye imza listelerinden oluşan Komisyon karar 

dosyasını oluşturur ve görev süresi bitiminde görevlendirilen yeni raportöre komisyon 

ile ilgili bütün kayıtları eksiksiz olarak iletir, 

2) Toplantı günlerini komisyon üyelerine bildirir; gündem ve gündemle ilgili bilgi ve 

belgeleri komisyon üyelerine teslim eder, 

3) Gerekli görülmesi halinde komisyon adına yazılacak yazıları hazırlar, konu ile ilgili 

bilgi ve belgeleri sağlar, 

4) Raportörün bulunmadığı toplantılarda raportörlük görevi başkanın önerisi ile üyelerden 

biri tarafından yürütülür. 

Komisyonun Faaliyetleri 

1) Hemşirelik Bölümü eğitim programında kullanılan tüm ölçme ve değerlendirme 

aşamalarının yürütülmesi, değerlendirmesi ve geliştirilmesini sağlar, 

2) Eğitim programının sürekli iyileştirilmesine yönelik düzenli olarak ölçme 

değerlendirme faaliyetlerini yapar,  

3) Eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanlarının geri bildirimlerini alır, 

değerlendirir ve sonuçlarını ilgili kurullarla paylaşır, 
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4) Değerlendirme ve izleme faaliyetlerinin yürütülmesinde ilgili komisyonlar ve çalışma 

gruplarıyla koordineli olarak çalışır, 

5) Her dönem sonunda anabilim dallarından sınav sorularına yönelik yapılan çalışmalar 

ve iyileştirmeleri kapsayan raporu ister, değerlendirir ve raporu dekanlığa sunar, 

6) Anabilim Dallarının ölçme ve değerlendirme çalışmalarına rehberlik eder, 

7) Sınav ve öğrenci değerlendirmesine ilişkin kural ve süreçleri tanımlar/günceller, 

8) Öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel bilgi gereksinimlerinin 

karşılanması amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak ölçme 

değerlendirme ile ilgili hizmet içi eğitimler planlar, uygular ve değerlendirir,   

9) Komisyon faaliyetleri için harcama gerektiğinde, gerekçesi ve kullanım alanlarını 

yazılı olarak belirleyip fakülte yönetiminden ek gelir talep eder. 

 

 

 

 

 

 

 


