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Personel (Öğretim Görevlisi)

Rektörlük

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Merkezi Müdürü/Müdür Yardımcısı

Görevin Tanımı

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rektörlüğün kontrolü ve koordinesinde, üniversitede uzaktan yürütülecek eğitim-öğretim 

faaliyetlerini verimli,aksaksız biçimde çalışmasını temin etmek ve yönetmini gerçekleştirmek, iletişim ve bilgi teknolojlerinin gelşimini takip 

etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilşikin tüm teknik işlerini yürütmek görev tanımıdır.

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

amacıyla revize edilecektir.

……/……/……

Onaylayan Üst Yönetici

(Unvan Ad Soyad, İmza)

Görevin Sorumlulukları ve Yetkileri

1.     İletişim ve bilgi teknolojsine dayalı olarak Ünversitede ön lisans, lisans, lisansüstü (yüksek lisans, doktora, tezsiz yüksek lisans) ve 

sürekli eğitim dâhil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faalyetleri 

yürütmek,

2.    Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretyle vermliliği artırmak, biligyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak, ömür 

boyu öğrenme faalyetlerne katkı sunmak,

3.    Teknolojnin sağladığı çoklu ve etkleşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini artırmak,

4.    Eğitm-öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Ünversite içinde, ünversteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve 

kuruluşlarla işbirliğinde akademik etkleşim ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak; bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtyaç ve 

isteklerine yardımcı olmak; ön lsans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğtiminde e-öğrenme temelli ders ve programları gelştirmek ve 

Ünversitede verilmekte olan dersler e-öğrenme ile desteklemek,

5.    Uzaktan eğitim ile ilgli araştırma-gelştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

6.    Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sistemlerin geliştirmelerine 

katkıda bulunmak,

7.    Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,

8.    Ünversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuat 

hükümlerine göre yürütülmesini sağlayıcı tedbirler almak,

9.    Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim-yönetim sistemi (LMS) yazılımının aksaksız biçimde çalışmasını temin etmek ve yönetmin 

gerçekleştrmek,

10.   Ünversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre 

güncellemek,

11.   Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve 

uygulamaya koymak,

12.   Farklı birimlere veya diğer ünversitelere uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Ünversite altyapısının kullanılarak bu tür 

hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler gelştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek, bilgi birikmin ilgili kurum ve kuruluşlara 

aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

Görevin Gerektirdiği Nitelikler

1.     657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,

2.     Görevinin gerektirdiği bilgi donanıma ve iş deneyimine sahip olmak.
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