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AMAÇ, GÖREV ve ÇALIġMA ESASLARI 

 

Komisyonun Amacı 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Uzaktan Eğitim Komisyonu’nun amacı; 

Hemşirelik Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans düzeyinde uzaktan öğretim ile yürütülen ders 

süreçlerin planlanmasını sağlamaktır.  

Komisyon, “ “Necmettin Erbakan Üniversitesi 28.11.2018 tarih ve 30606 sayılı “Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” 

doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

Komisyonun ÇalıĢma Esasları  

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

tanımlarını yaparak görev dağılımlarını gerçekleştirir. 

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

(3) Komisyon tüm üyelerin katılımı ile toplanır. Toplantının yapılabilmesi için komisyon 

başkanı, raportör ve en az bir üyenin olması gerekir. Başkanın katılamadığı durumlarda 

yerine komisyon üyelerinden birini görevlendirir. Toplantıya katılamaya 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 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. 

Komisyonun Görevleri 

(1) Kendi birimleriyle ilgili tüm uzaktan eğitim-öğretim sisteminin işleyişinden sorumludur. 

Uzaktan eğitimle ilgili altyapısı olmayan öğretim elemanlarının sisteme entegre olması ve 
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eğitimin yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır, işleyişi takip eder, uzaktan eğitim 

koordinatörü ile iş birliği içinde çalışırlar. 

 

(2) Mazeret nedeniyle veya ekstra ders yapmak isteyen öğretim elamanları için, bölüme 

atanan sanal sınıflardaki boş ders saatine göre telafi sanal sınıfları oluşturur. 

(3) Öğrencilerden gelebilecek soruların cevaplandırılması amacıyla öğrenci danışmanları ile 

işbirliği içerisinde öğrencileri bilgilendirir. 

(4) Sistemin öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından sorunsuz olarak kullanımına 

yardımcı olmak amacıyla,  Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 

eşgüdümlü çalışır. 

Komisyon BaĢkanının Görevleri 

(1) Komisyonu temsil etmek ve komisyon çalışmalarını yönetmek, 

(2) Komisyonun belirlenen amaç ve faaliyet kapsamına uygun olarak verimli işlemesini 

sağlamak, 

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

toplantıya çağırmak, 

(4) Komisyon kararlarıyla ilgili konuları Fakülte Yönetimine bildirmek, 

(5) Derslerin belirlenen sürelerde yapılıp yapılmadığı, zamanında yapılması vb. durumların 

kontrolünü, bölüm başkanı ile eşgüdümlü bir şekilde yapmak, 

(6) Bölüm ile ilgili faaliyetlere yönelik Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 

eşgüdümlü olarak çalışır. 

(7) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından alınan kararları ve 

bilgilendirmeleri öğretim elamanlarına duyurur. 

Komisyon BaĢkan Yardımcısının Görevleri  

(1) Komisyon başkanının olmadığı yerlerde toplantılara başkanlık etmek, 
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Raportörün Görevleri 

(1) Komisyon toplantı kararlarını yazmak, üye imza listelerinden oluşan Komisyon karar 

dosyasını oluşturmak ve görev süresi bitiminde görevlendirilen yeni raportöre komisyon 

ile ilgili bütün kayıtları eksiksiz olarak iletmek. 

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

belgelerin komisyon üyelerine teslim etmek, 

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

bilgi ve belgeleri sağlamak. 

(4) Raportörün bulunmadığı toplantılarda raportörlük görevi başkanın önerisi ile üyelerden 

biri tarafından yürütülür. 

Diğer Hususlar 

(1) Bu usul ve esasların kapsamı dışında ortaya çıkabilecek durumlarda Necmettin Erbakan 

Üniversitesi 28.11.2018 tarih ve 30606 sayılı Necmettin Erbakan Üniversitesi Uzaktan 

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği dikkate alınır. 

 

 


