T.C.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
GÖREV TANIMLARI
MEZUNİYET KOMİSYONU GÖREV TANIMI
Görevin Adı
: Mezuniyet Komisyonu
Görevin Kapsamı
: Gümüşova Meslek Yüksekokulu
Görevin Kısa Tanımı : Düzce Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere
uygun olarak; stratejik planı doğrultusunda mezun durumunda olan öğrencilerle Yüksekokul
arasındaki iletişimi sağlamak, mezuniyet programını hazırlamak.
Görevi ve Sorumlulukları
1- Komisyon üyeleri bildirilen tarihten itibaren 2 (iki) yıl süreyle görevlendirilir.
2- Komisyon, başkan (akademik personel), üye 1 (akademisyen), üye 2 (iç paydaş – idari personel),
üye 3 (iç paydaş – öğrenci) ve üye 4 (dış paydaş) olmak üzere toplamda 5 kişi ile oluşturulur.
3- Yılda en az iki kere toplanarak (Şubat – Eylül) alınan kararlar ve/veya tavsiyeler ilgili bölüm
başkanlığına, bölüm kuruluna veya birim eğitim koordinatörlüğüne bildirir.
4- Bölümlerden mezun olacak son sınıf öğrencilerinden istatistiksel bilgiler toplamak üzere bir
anket hazırlar ve bu öğrencilerin mezun olmadan hemen önce anket formlarını doldurmalarını
sağlar.
5- Mezun anketleri sonuçlarını analiz ederek bölüm başkanlığına ve/veya bölüm kuruluna sunar.
6- Her yıl yapılacak olan mezuniyet programını hazırlayarak aktif katılımı sağlar.
7- Mezuniyet için gelen ailelere rehberlik yapar.
8- Mezun öğrencilerin Mezuniyet Bilgi sistemine kayıtlarını sağlar ve işlemleri takip eder.
9- Yapılan çalışmalarla ilgili doküman, CD gibi belgelerin bulunduğu klasörü Yıllık raporu ile
birlikte okul müdürlüğüne sunar ve okul müdürünün vereceği konu ile ilgili diğer talimatları
yürütür.
Yetkileri
1- Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2- Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
En Yakın Yöneticisi
Bölüm Başkanı
Altındaki Bağlı İş Unvanları
Bu İşte Çalışanda Aranan Nitelikler
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen
genel niteliklere sahip olmak,
2- Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,
3- Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine
sahip olmak.
Sorumluluk
Komisyonlarda görevliler, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun
olarak yerine getirirken, Meslek Yüksekokullarda Bölüm Başkanlarına karşı sorumludur.

