
GoRf VIN ADI YUKSIıKOKUL N'IU DU R YARDINICISI

(;()ltEVlN KISA TANIMl:

Necınettin Erbakan ÜniversiteSi iist yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere u},gun olarak;
Yüksekokulun viz1'oı'ıu^ ınisyoııu doğrultusunda eğitin,ı r,e öğretiıni gerçekleştinılek içııı gerekli tüm
taaliyetlerinin etkenlik ve verimliIik ilkelerine ul,gun olarak 1.,ürütülmesi aıııacıı la çalışınaIannda
Yüksekokul Müdürüne ı,ardımcı olmak^ YüksekokuI Müdürü bulunınadığında r eriııe bakmak

GÖREVi \T SoRUMLUKLULAR:

YETKILERI
2.1 . Yukarıda belirtiIen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olınak.
2.2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gdrekli araç ve geıeci kullanabilmek
2.3 Eınriıideki yönetici ve personele iş verme, yönleırdirıne. yaptıkları işleri kontroI etıııe. düzeltıne.
gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olınak.

l. l. Yüksekokul değerlendirme ve kalite geliştirme çalışınalarınü yürüttir.
1.2. Değerlendirnre ve kalite geliştinıe çalışmaları için standartların belirIennıesini sağlar.
1.3. Değerlendimre ve kalite geliştinıre çalışınaları içiı,ı krırulların oluşturulnıasıırı ve ça lı şıı,ıalarır ı
sağlar.
l .4. Değerlendirme ve kalite geIiştirme çalışııalarının vılIık raporlarıı,ıı hazırlar r,e Yüksekoku1
Miidiirlüğüne sunar.
1.5. Yüksekokulda ),iirütülen programların çıktı 1,eterliliklerinin belirlennıesini sağlar.
1.6. Yüksekokulun öz değerlendinne raporunu hazırlar,
1.7. Yüksekokulun sıratejik planını hazırlar.
1.8. Belirlenen standanların kalitesinin geliştirilıııesini sağlar.
1.9. Yüksekokuldaki prograınların akredite edilınesi için gerekli çalışmaIarı yapaf.
1.10. Yüksekokuldaki programların akredite edilııesi için gelen Akreditasyon ziyaret ekibinin
programını hazırlar ve yürütür.
l . l l . Öğretim elemanlarına "Öğreliıı Süreci Değerlendirıne Anketleıiıriıı'' rıl guIannrasıııı sağIaı,.
l . l 2. Oğrencilerin YüksekokuIdaki değerlelıdirnıe aı,ıkelIeriı,ıi lrazırlar ve ı.ıl guIanıııasıırı sağIar.
l . l 3. Eğitim-öğretiın ve araştırmalarla ilgili poliıikalar ve stratej iler gelişıirir.
1.14, Öğrenci konserive temsilciliği için gerekli olan seçinrleri rapar.
1.15. Dilek ve öneri krıtı.ılarının dt'ızenli olarak açıln,ıasını ve değerlendirünes in i 1 apar.
l .l6, Her eğitim-öğretiın yılı sonunda vapılacak olan Akademik Genel Kurul sı.ınu|arıırı hazırlar.
l . l7. Yüksekokulda öğretiın üyeleri tarafından yiifiitülen projeleri takip eder.
1.18. Yüksekokul kütüphanesinin zenginleştirilınesinive düzenli bir biçimde hizınet sı.ınırrasını sağlar.
1.19. Derslik kapı programları ile öğretim elemaııı kapı prograınlarının hazı rlannıas ıır ı sağlar.
1.2(). Öğretim eieııanlarının derslerini düzenli olarak 1apıııalarını sağlar.
1.2]. Yüksekokul Müdürünün görev alanı ile iigili vereceği diğer işleri 1,,apar.
1.22. Yüksekokul Müdürü olmadığı zamaıılarda YüksekokuI Müdürlüğüne veki]et eder.


