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GÖREVİN/ İŞİN KISA TANIMI 

 Kayseri Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; 
birimin tüm faaliyetleri ile ilgili, etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi 
amacıyla çalışmalar yapmak.  

 Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak.  

 Merkez bünyesinde hazırlanan projeleri Merkez’in amaçları doğrultusunda yönetmek.  

 Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde e-öğrenme temelli ders ve program açmak, 
geliştirmek ve üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek.  

 Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imk nları ile eğitim-öğretimin başarısını 
arttırmak 

 Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, 

 Merkeze bağlı uzaktan eğitim programlarında görevlendirilen akademik ve idari personelin 
koordinesini yapmak, 
 

 

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

 Gelecek yıllarda KAYUZEM’in geliştirilmesine yönelik planlama yapma 

 Yükseköğretim kanunundaki amaç ve ilkelere uygun biçimde önlisans, lisans düzeyinde 
eğitim-öğretim ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yaptırmak, proje hazırlıklarını ve 
seminerleri yönetmek, 

 Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak, 

 KAYUZEM tarafından düzenlenecek programa göre belirli günlerde yüzyüze veya online 
olarak öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, kanundaki amaç ve 
ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek, rehberlik ve danışmanlık etmek, 

 ihtiyaç duyulan dersleri vermek,  

 Yetkili organlarca verilecek görevleri yerine getirmek. 

 Birim kalite komisyonuna katılarak, KAYUZEM’in gelişmesine katkı sağlamak. 

 Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmak, 

 Görevi ile ilgili süreçleri Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi 

 çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek. 

 Bağlı bulunduğu yönetici veya üst yöneticilerin, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri iş 

 sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun olarak yapmak, 

 Akademik personel, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere 
uygun olarak yerine getirirken KAYUZEM idarecilerine karşı sorumludur. 

 

 


