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GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 

  

 BİRİM KALİTE KOMİSYONU (EĞİTİM VE ÖĞRETİM) GÖREV 

TANIMI 
  

İş/Görev Kısa Tanımı: 

Giresun Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; kurum vizyonu, misyonu doğrultusunda kalite 

yönetim sistemini gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmalarında yönetimin temsil edilmesi, yönetim 

adına kalite ile ilgili tüm husususların planlanması, uygulanması, refakat edilmesi, koordine edilmesi ve sonuçların raporlanması. Birimde 

eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin iç kalite güvencesini oluşturmak, dış değerlendirme ve 

akredistasyon süreçlerinde bulunmak. 

 

YETKİLERİ 

1 Yukarıda belirilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 

2 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek. 

  

BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER 

 

1 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda ve 2914 Sayılı Personel Kanunu'nda 

belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

2 Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak. 

3 Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak. 

  

GÖREVİ VE SORUMLULUKLARI 

23/11/2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu 

Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan 30 Aralık 2020 tarihli 2020-193/11 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen "Giresun Üniversitesi Birim 

Kalite Komisyonları Yönergesi"nin 5/1. maddesine istinaden birimimizde aşağıdaki görevleri yürütmek: 

1 Yüksekokulumuz Bölümlerinin eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri ile ilgili uygulamalarını takip etmek, 

2 
Yüksekokulumuz Kalite Komisyonunun yönlendirmesinde eğitim-öğretim alanı itibarı ile iç ve dış değerlendirme çalışmalarına 

katılmak, 

 

3 
Programların eğitim amaçları ve kazanımlarına yönelik anket çalışmalarının sonuçlarından yararlanarak ilgili ölçme ve 

değerlendirmeleri yapmak, 

4 Öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak, 

5 
Öğrencinin kayıt yaptırmasından mezuniyetine kadar geçen dönemde daha etkin eğitim-öğretim hizmeti almasını sağlayacak 

çalışmalar yapmak, 

 

6 
Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim etkinliğini artıracak öğrenme ortamının (Derslik, bilgisayar laboratuvarı, toplantı salonu, atölye, 

laboratuvar, stüdyo, uygulama alanları, bireysel çalışma alanı vb.) yeterliliğini ve uygunluğunu araştırmak, 

 

7 
İç paydaşlar ile dış paydaşların sürece katılımını sağlayarak her yıl programların gözden geçirilmesini, değerlendirilmesini ve 

güncelleme için planlamalar yapmak, 

 

8 
Yüksekokulumuz Bölümlerinin eğitim-öğretim ile ilgili ölçülebilir nitelikteki hedefleri, bu hedeflerle ilgili performans göstergelerinin 

belirlenmesini ve bunların düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamak, 

 

9 
İç ve dış değerlendirme raporlarında eğitim-öğretim ile ilgili ortaya çıkan ve iyileştirmeye gereksinim duyulan alanlarla ilgili 

iyileştirme çalışmaları yapmak, 

10 Yüksekokulumuz Bölümlerine ait Programların izlenmesi ve güncellenmesine ilişkin tanımlı süreçleri takip etmek, 

 
11 

Üniversitenin stratejik planı ve kalite politikasıyla uyumlu eğitim-öğretim ve uluslararasılaşma politikasını belirlemek ve bu alandaki 

hedeflere ulaşma yolları ile ilgili çalışmalar yapmak, performans göstergelerini izlemek, değerlendirilmek üzere Kalite Komisyonuna 

sunmak. 

 


