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Görev Adı Enstitü Danışma Kurulu 

Üst Yönetici / 

Yöneticileri 
Enstitü Müdürü 

Astları - 

Vekalet Eden - 

Görevin Kısa Tanımı 

Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına 

İlişkin Yönetmelik ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Danışma 

Kurulları Yönergesi uyarınca Enstitünün eğitim-öğretim 

faaliyetleri başta olmak üzere yürütülen faaliyetlerin tüm 

paydaşlara etkin bir şekilde ulaştırılması ve geliştirilmesinin 

sağlanmasında tavsiye niteliğinde görüş bildirmek. 

Görev, Yetki ve 

Sorumluluklar 

• Üniversite dışından birim danışma kurulunda yer alacak 

üyeleri Müdürlüğe önermek, 

• Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ilgili 

alanlarda uygulama çalışmalarına destek sağlamak, 

• Birimlerin ders müfredatlarının güncellenmesi konusunda 

gerekli çalışmalar yapmak ve konuyla ilgili tavsiye kararları 

almak, 

• Özellikle uygulamaya yönelik derslerin uygulamalarının 

nasıl yapılması gerektiği konusunda ilgili birim yöneticilerine 

tavsiyelerde bulunmak, 

• Bölüm ve Programlarla ilgili proje önerilerinde bulunmak, 

• İlgili meslek alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç 

duyduğu konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, 

sempozyum, çalıştay vb. bilimsel etkinliklerin yapılmasına 

ilişkin eşgüdümü sağlamak, 

• Kamu ve özel sektörün bilgi birikimi ve deneyimlerinin 

öğrencilere aktarılması ve motivasyonlarının artırılması 

amacıyla konuk konuşmacı uygulamalarını planlamak, 

• Yeni bölüm/program açılması konusunda önerilerde 

bulunmak, 

• Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli 

tavsiye kararları almak ve Danışma Kuruluna önermek, 

• Birim danışma kurullarında alınan kararları bir rapor halinde 

Üniversite Danışma Kuruluna sunmak, 

• Gerekli görülen durumlarda kurulun çalışmalarına yardımcı 

olmak üzere komisyonlar kurmak, 

• Birim akreditasyon çalışmalarına katkı ve önerilerde 

bulunmak, 

• Üniversite Danışma Kurulunun vereceği diğer görevleri 

yapmak. 

Görevin Gerektirdiği 

Nitelikler 

• İlgili mevzuat çerçevesinde belirtilen genel niteliklere sahip 

olmak. 

• Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu 

Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik ve Afyon Kocatepe 

Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi çerçevesinde 

belirtilen nitelikleri/şartları taşıyor olmak. 
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Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. 

Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ediyorum. 

...../...../.......... 

 

 

Enstitü Danışma Kurulu Üyesi 

 

ONAYLAYAN 

...../...../.......... 

 

 

Birim Amiri 

Enstitü Müdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


