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Birim Adı: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Görev Adı: Akademik Birim Koordinatörlüğü 
Sorumluluk Alanı: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Görev Tanımı: Birim Koordinatörlüğünün amaçlarının belirlenmesi, iş ve işlemlerin takip 

edilmesi, aksaklıkların Dekanlığa hemen bildirilmesi. Kendisine bağlı olan 
Birimlerin hedeflerini belirlemek ve verimli çalışmasını sağlamak için 
gerekli önlemlerin alınması. 

Alt Birim: Makale Birimi, Proje Birimi, Sempozyum Birimi, İhtisas Kütüphanesi 
Birimi 

Görev/İş Unvanı: Görev 
Birim Yetkilisi: Akademik Birim Koordinatörü 
Görev Devri:  

 

 

 

TEMEL İŞ VE SORUMLULUK 

• Diğer Birim Koordinatörlükleriyle ve Dekanlıkla ortak bir çalışma azmi ve kararlılığı içinde olmak, Fakülteyi geliştirecek amaçlara 
ulaşmaya çalışmak. 

• Akademik personelin bilimsel çalışmalarını daha verimli hale getirmek için aktif rol oynamak. 
• Fakültenin akademik çalışmalarını “makale, proje ve bilgi şöleni” birimi olarak üç ayrı grupta verimli kılacak biçimde yönetip, 

yönlendirmek. 
• Akademik personeli, özellikle makale yazımı alanında cesaretlendirecek, teşvik edecek ve ortam sağlayacak önlemler almak; 

gruplandırmalar yaparak grup çalışmaları düzenlemek. Bu amaçla düzenli toplantılar yapmak, durum belirlemek, teşvik edici rol 
oynamak, bu amaçla Dekanlıkla sürekli iletişim içinde olmak. 

• Fakülteye bir ihtisas kütüphanesi kazandırmak için çalışmalar başlatmak.Kitap desteği sağlamak, sponsorların bulunmasına ve kitap 
bağışçılarına ulaşılmasına çalışmak. 

• Akademik faaliyetlerin sürekli izlenerek İdari Birim Koordinatörlüğü ile yapılacak işbirliği sonucunda, akademik personelin bilimsel 
etkinliğinin grafik dökümünün çıkarılması ve bu sonuçların basılı / dijital hale getirilmesi. 

• Fakülte bünyesinde birimler arası iletişim ve etkileşim ortamının sağlıklı işlemesine hizmet etmek ve katkı sağlamak. 
• Öğrencilerin akademik faaliyetlerine katkı sağlamak,onları akademik çalışmaya özendirip teşvik etmek. 
• Türkçe ve İngilizce makalelerin yayınlanmasında ön-açıcı rol oynamak, yurt içi ve yurt dışı yayın ortakları-işbirlikçileri bulmak. 
• Akademik personelin makale yazımı alanında eğitilmesi amacıyla uzman kişilerin vereceği kurslar düzenlemek. 
• Akademik personelin proje yazım alanında eğitimi amacıyla uzman kişilerin vereceği kurslar düzenlemek. 
• Proje grupları kurarak uygun projelerin üretilmesini, destek imkânlarının sağlanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlayacak çalışmalar 

yürütmek. Bu amaçla yurt içi /yurt dışı işbirlikçiler bulmak, proje teklif zaman ve koşullarını takip etmek. 
• Makale, Proje ve Sempozyum Çalışma Gruplarında görev alacak akademik personelin gruplandırılmasına ve görevlendirilmesine 

öncülük etmek. 
• Sempozyum Düzenleme Kurulları oluşturmak, gerektiğinde bu kurulları harekete geçirerek kararlaştırılan sempozyumları 

düzenlemek, yurtiçi /yurt dışı işbirlikçiler ve sponsorlar bulunmasına katkı sağlamak.  
• Yapılan akademik çalışmaları ve akademik birikimi paylaşmak, bu amaçla“Akademik Değerlendirmeler, Tartışmalar” düzenlemek ve 

süreklilik arz eden sunumlar yapmak. 
• Birim faaliyet kitapçığı hazırlamak. 
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GÖREV YETKİLERİ 
• Görevlerini yapma yetkisine sahip olmak,  
• Görevleri için gerekli araç ve gereçleri kullanabilmek, 

 

 
BİLGİ GEREKSİNİMLERİ 

• 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen niteliklere sahip olmak. 
 

BECERİ GEREKSİNİMLERİ 
• Görevinin gereklerini yapabilecek deneyime sahip olmak 
• Görevin gerektirdiği karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


