ÖĞRETİM ÜYELERİ GÖREV TANIMLARI
UNVANI :
BAĞLI OLDUĞU UNVAN :

Profesör, Doçent, Dr.Öğr.Üyesi
Dekan / Bölüm Başkanı / Anabilim Dalı Başkanı

GÖREVİN KISA TANIMI :

Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve
ilkelere uygun olarak;
Fakültenin misyon ve vizyonu
doğrultusunda, Profesör kadrosunun gerektirdiği yetkiler
çerçevesinde eğitim ve öğretimi gerçekleştirmeye yönelik
çalışmalar yapmak.

* Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim - öğretim ve uygulamalı
çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
* Proje hazırlıklarını ve seminerleri yönetmek,
* Yükseköğretim kurumlarında, bilimsel araştırmalar ve yayımlar yapmak,
* İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek,
onlara gerekli konularda yardım etmek, yol göstermek ve rehberlik etmek,
* Yetkili organlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV TANIMLARI
UNVANI :
BAĞLI OLDUĞU UNVAN :

Öğretim Görevlisi
Dekan / Bölüm Başkanı / Anabilim Dalı Başkanı

GÖREVİN KISA TANIMI :

Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve
ilkelere uygun olarak;
Fakültenin misyon ve vizyonu
doğrultusunda, Profesör kadrosunun gerektirdiği yetkiler
çerçevesinde eğitim ve öğretimi gerçekleştirmeye yönelik
çalışmalar yapmak.

* Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak,
* Uygun görülen toplantılara katılmak, bölümün faaliyetlerine destek vermek,
* Dersleri programda yer aldığı şekilde zamanında ve eksiksiz yapmak
* Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek,
* Yetkili organlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖREV TANIMLARI

UNVANI :
BAĞLI OLDUĞU UNVAN :

Araştırma/ Görevlisi
Dekan / Bölüm Başkanı / Anabilim Dalı Başkanı

GÖREVİN KISA TANIMI :

Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve
ilkelere uygun olarak;
Fakültenin misyon ve vizyonu
doğrultusunda, Profesör kadrosunun gerektirdiği yetkiler
çerçevesinde eğitim ve öğretimi gerçekleştirmeye yönelik
çalışmalar yapmak.

* Bilimsel araştırma ve faaliyetlerin yapılmasında hazır bulunmak, yardımcı olmak,
* Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak,
* Öğrenci danışmanlık hizmetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak,
* Uygun görülen toplantılara ve temsillere katılmak,
* Bilimsel araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, yayınlar yapmak,
* Yetkili organlarca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

