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cÖnrv VE SoRu M LU Lu l(LARt
; ıvırJur. go'..ui başiııd.ı uın,oJ,ğ, iaininıarda ırıüdürün uygun görmesi halinde müdüre vel<6let

iIgili politikalar ve
eJer.

r Eğitim_öğretiın progran-ıiarlnın geliştirilınesi için gerei<li ortamın hazırlar, bunIarla

stratejiler belirler, yürütülen progra mları n çıktı ve yeterlılil<lerini belirler,

r Programların al<redite edilrrıes] için gerekli çalışmaları yapar,

r yeni anabjlim daliarı açıima5ı ve mevcut olanların yapıl.ındırılması Veya l<aPatılması iÇin ÇalıŞmaları

yü rütü r.

/ Eğitim t]iıirnleri Enst]tüsü Dergisi olan osnıangazi joı-ırıal of Eılucat]onal Research (OJER) Dergisi'nin

;ıl<aclenıik ve idari sürecirıj yürüterek derginirı zan,]aniııda çıl<n,ıası, taıııtılması ve yaygınlaştırılması,

ıııdel<slere girn,ıesi için ei<ipler l<urar ve çalışmaiar yapar,

r iııstitü ile yerli ve yabaıci eğitim kurumları arasındai<i işbirlil<Ierini ve öğrenci dıŞ iliŞl<ilerini (Farabi,

ivlevla ıa, E rasrn us, Leo ıı ; ı,-1o vb, ) yü rütü r,

z Irıstjtünün <jüzenledıği ya cla ortal< olciuğu konfcrans, senriıcr ve toplaırtı iŞleri ile ilgili ÇalıŞmaları

'7ürütür' 
};, ilgiiı ıjııı,iırııiırın [:ııs )b sayfasında yayınlanmasını sağlar,r i:ğitill ve öğretiırıie ilgili ciıy'uruiarln EnStirLi ;e'ya Uı'iiversire wc

.. [ıstitü programlarırıda yer aian derslerin ders içeıil,,leri, ders kimlil<leri ve bunların İngilizceleri ile

/\ı(TS kreıJilerinin doğru bir şei<ilcle, özeIlil<le yabancı öğrencilerin de ihtiYacına Yönelik olarak web

s;ıyasında yer aimasını sağlar.
,/ 

Eı-ıstitü web sitesinin farl<lı dillerde yayınlanmasını ve bunların güncel tutulmasının YürÜtülmesini

sağIa r.

, 1-ığretinı elemanlarının uzal<tan öğretim slstemi fızerirıcien yaptıl<ları dersIerin Yürütüln-ıesini vc

cğretin-ıe uygu nluğu nu ı-je ı ıeiler,

, Yeni uzal<tan eğitim plograııılaırınin açıinlası içiıı çallşmalaır yürutür, ilgili anabilim dallarl ve

ıaydaşlarla ortak çalışarak içerik geliştirilnıesiıi sağ,la,i;ır;ıl< başvuı,u dosyalarlnı hazırlar,

ı. cğretirn elemanlaı.ının pı-ogramlarının hazırlamasını sağiar,

_ Öğretim elemanlarının ucı,sitı,ini dÜzenii olaral< yaprnalaı_ını sağlar,

ı ip,itim ve öğretimin uyl3uianrrıasında gözeiim, cieneıirn, ölçıne ve c{eğerlendirme faaliyetlerinde

bu lu n ı-ır.

,, Oğre.tinı üyeieri ve;ı[aştür11ıa göreviileri rarafınc]arı lıazırianan veYa Yürütüien Enst]tü nezdindel<i

ljiOje]eri tııki p eder.

/ i\,joral ve rnotlvasycın proliramlarırıın planlanmasını ve yürütülmesini sağlar,

r /üksel<Öğreriın l(anunu ve YönetmcIikieri'noe beljrtiien diğer gÖrevlerl yapar,

r Eııstitü Müdürünün verdiği diğer görevleri yapar,
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