
T.C. Doküman No MIMR-GT-004.022

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İlk Yayın Tarihi 18.05.2022

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Revizyon No 0

Mimarlık Bölümü Revizyon Tarihi

GÖREV TANIMI FORMU

Görev Unvanı:

Üst Birim Adı:

Birim Adı:

Üst Yönetici/Yöneticileri

Bağlı Alt Unvanlar

Vekalet Eden

Görev Unvanı Sorumlusu

Komisyon Başkanı

Dr. H. Elif USLUGİL

İşbu görev tanımını okuduğumu ve mevcut görevlerimi kapsadığını kabul ediyorum. Görev tanımı gerektiğinde güncelliği sağlamak 

amacıyla revize edilecektir.

18/05/2022

Mimarlık Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa TOSUN

Görevin Sorumlulukları ve Yetkileri

Bu kurul bölümün tanıtılmasına ve eğitim-öğretim dönemi içerisindeki faaliyetlerin ve gerekli duyuruların ilgililere iletilmesine yönelik 

gerekli ön hazırlıkları yapar ve süreci yürütür.                                                                                                                                                                                       

1- Bölüm tanıtımı için gerekli olan verilerin hazırlanmasına yönelik usul ve esasları belirlemek.

2- Belirlenen usul ve esasları bölüm başkanlığı aracılığıyla bölüme duyurmak.

3- Bölüm içerisinde gerçekleştirilecek olan etkinliklerin (sergiler, stajlar, seminerler, sınavlar, ders programlarına yönelik bilgilendirmeler, 

öğrencilerimizin katılmış olduğu kurum dışı faaliyetlerde elde etmiş oldukları başarıların duyurulması vb.) yetkililer tarafından bildirilmesi 

ve bu faaliyetlere ait poster, afiş vb görsel iletişim araçlarının paylaşılması.                                                                                                                                                                                                                                    

4- Kurulun belirlemiş olduğu usul ve esaslara uygun olan verileri depolamak veya muhafaza etmek.                                                                                                                   

Görevin Gerektirdiği Nitelikler

1- Sosyal  medya araçlarının kullanımına yönelik gerekli işlemlerin koordinasyonunu sağlayacak olup Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde 

kadrolu öğretim elemanı olmak.                                                                                                                                                              2- 

Sosyal medya araçlarını (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Linked'In) kullanma becerisine sahip olmak.                                                                                                           

3- Grafik Tasarım becerisine sahip olmak.

4- Organizasyon becerisine sahip olmak.

5- Hızlı karar verme ve süreci yönetme becerisine sahip olmak.

İletişim ve Enformasyon Bölüm Koordinatörü

Görevin Tanımı

Bölümün  tanınırlığını arttırmak için sosyal medya hesaplarının takibi, güncel tutulması ve bu hesaplar üzerinden fotoğraf, video vb. 

görsel ve işitsel araçlarla paylaşımların desteklenmesi. Bu kapsamda Rektörlüğe bağlı birimlerle koordinasyonu sağlamak. Bölüm 

tarafından yapılan her türlü duyurunun ilgililere, iletişim araçları ve medya yoluyla aktarılmasını sağlamak.
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