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Mevzuat OluĢturulması ve GeliĢtirilmesi.
Tüm Enstitülerle ortak çalıĢma ile KLÜ Lisanüstü Eğitim-Öğretim Senato
Esaslarının oluĢturulması ve KLÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin yenilenmesi iĢlemlerini yapmak.
Yenilenen mevzuatı tüm EABD öğretim elemanlarına ve öğrencilere
duyurmak.
Yenilenen mevzuata istinaden EABD' lerin oluĢturacağı müfredat
değiĢikliklerini ve talep eden öğrencilerin yeni müfredatlara intibak
iĢlemlerini düzenlemek.
Yenilenen mevzuata istinaden Öğrenci ĠĢleri Otomasyonu değiĢikliklerini
düzenlemek.
2015 yılından itibaren Müdürlüğümüz personelinin görev tanımlarını
yapmak ve sorumluluk alanlarını belirlemek.
2015 yılı sonuna kadar Müdürlüğümüz personelinin görev tanımlarını
yaparak personelimize duyurmak.
2015 yılı sonuna kadar sorumluluk alanları tespit edilerek ilgili personel
yazılı olarak tebliğ etmek.
2015 yılından baĢlamak ve makul sayıda artıĢ sağlamak üzere yılda en az
bir defa Müdürlüğümüz idari personeline hizmet içi eğitim düzenlemek
Müdürlüğümüzde devam eden tüm iĢlerle, kullanılan tüm programlarla ve
uygulanan mevzuatlarla ilgili olarak idari personelmizin ihtiyaç duyduğu
bilgileri sağlamak ve varsa eksiklerini tespit ederek tamamlamak.
Personelimizin Üniversitemiz bünyesinde düzenlenecek eğitim
seminerlerine katılımlarını sağlamak.
Personelimiz çalıĢma ortamını ergonomik ve performans seviyesini yüksek
tutacak temiz ve düzenli hale getirmek.
Personelimiz ofislerinin ve arĢivlerinin demirbaĢ ve mefruĢat eksikliklerini
gidermek üzere bütçemizi planlamak, bütçemizde satın alma kalemi
bulunmayan ve ihtiyaç duyulan demirbaĢları Ġdari ve Mali ĠĢler Daire
BaĢkanlığından talep etmek.
Ofis temizliklerinin zamanında yapılmasını ve sürekli temiz tutulmasını
sağlayacak Ģekilde temizlik talimatının hazırlanmasını sağlamak.
Müdürlüğümüz web sayfasını yararlanıcı ve paydaĢlarımızın bilgilenmesi
ve bürokrasiyi azaltarak en etkin halde faydalanması yönünden güncel ve
nitelikli hale getirmek.
Müdürlüğümüz web sayfasının Ģekil ve içeriğini tespit etmek.
Web Sayfamızın güncelliğinin korumak ve müdürlüğümüz bünyesinde
yapılan iĢlemlere ait formları sitemizde yayınlayarak öğrencilerimizin
ihtayaçlarını daha fazla karĢılamasını sağlamak.
Online BaĢvuru Sistemini OluĢturmak ve GeliĢtirmek.
Online baĢvuru sistemi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ile yapılan ortak
çalıĢma ile kurmak, geliĢtirme ve ek protokol entegrasyon çalıĢmaları
yapmak.
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Yeni Programların Açılması.
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Ġlgili programların baĢvuru dosyalarının mevzuata istinaden en doğru
Ģekilde hazırlanmasını sağlamak ve Senatonun uygun görüĢüne sunmak.
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Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan

Yeni Programların Açılması.
EABD BaĢkanlıkları ve Fakültelere Bağlı Bölüm BaĢkanlıkları ile Öğretim
Üyesi yeterlilik durumlarını takip ederek iletiĢimi güçlendirerek, program
açma baĢvurularını sağlamak.
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