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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam
Amaç
Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu’nun kuruluş amacı, yapısı ve oluşumu ile yetki ve
sorumluklarına ilişkin çalışma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 Bu Yönerge, amaçta belirtilen hususların etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını yönelik temel ilke ve
kuralları kapsar.
Dayanak
Madde 3 Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Rektör, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu
görev ve sorumluluklarını belirten 13, 14 ve 15nci maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 Bu Yönergede belirtilen organizasyon ve unvanlardan;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Üniversite: Nişantaşı Üniversitesi’ni
Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörü’nü
Senato: Nişantaşı Üniversitesi Senatosu’nu
Komisyon: Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Komisyonu’nu
Başkan: Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Komisyonu Başkanı’nı,
Başkan Yardımcısı: Nişantaşı Üniversitesi Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcısını’nı,
Alt Komisyon : Belirli konulara ilişkin çalışma yapacak olan akademik ve/veya idari çalışma grubunu
belirtir.
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Yapısı, Üyeleri ve Çalışma İlkeleri

Komisyonun Yapısı
Madde 5 Komisyon, Rektör tarafından atanan/görevlendirilen ve Üniversitenin akademik faaliyetlerini yürüten
tüm ana birimlerinin temsil edildiği hiyerarşik olmayan bir yapıdır. Rektör ve Senatonun eğitimle ilgili
konularda danışmanlığını yapar. Komisyonun atamalardan/görevlendirilmelerden sonra bir Başkan ve bir Başkan
Yardımcısı seçmesi hiyerarşik bir yapıyı değil, kararların tüm üyelerin eşit oyları ile alındığı ve ortak en iyi
kararın üretildiği hiyerarşik olmayan bir yapıyı açıklar. Komisyon üyeleri Başkan ve Başkan Yardımcısını kendi
aralarında yapacakları seçimle belirler, başkan olmadığı zaman başkan yardımcısı Komisyona başkanlık yapar.
Komisyonun Üyeleri
Madde 6 Komisyon Üniversiteye bağlı akademik birimlerin temsilcilerinden oluşur. Halihazırdaki temsile göre
üyeler aşağıda belirtilmiştir.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

İİSB Fakültesi Temsilcisi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Temsilcisi
Sanat ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temsilcisi
Fen Bilimleri Enstitüsü Temsilcisi
Yabancı Diller Bölümü Temsilcisi
MYO Müdürlüğü Temsilcisi
Öğrenci İşleri Temsilcisi
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Raportör

Komisyonun Çalışma İlkeleri
Madde 7 Komisyon aşağıda belirtilen ilkeler çerçevesinde çalışır.
a.

Senato’nun talebi üzerine önceden belirlenmiş tarih ve gündeme göre toplanır, Gündemindeki konuları,
ilgili mevzuat ve uygulamalar çerçevesinde inceler,
değerlendirir ve buna göre karar alarak alınan kararları Senato’ya sunar,

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Komisyon olağan toplantılar dışında başkanın çağrısı üzerine program dışı da toplanabilir, karar alır ve
bunu Senato’ya sunar,
Komisyon gerek gördüğü durumlarda konuyla ilgili birim yetkililerini komisyona davet ederek belirli
konuların incelenmesi için alt komisyonlar oluşturabilir,
Gündeminde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse akademik birim yöneticisi ve ilgili
personelin görüş ve önerilerini alır,
Ele aldığı konuyla ilgili uygun bulunmayan ya da eksik ve yanlışları olan dosyaları, tekrar
değerlendirilmek ve düzenlenmek üzere gerekçeli olarak ilgili birime/birimlere ya da alt komisyona
gönderir, yenilenen önerileri tekrar gündemine alarak inceler,
Gerekli gördüğü hallerde, Üniversite içi veya dışından konuyla ilgili olabilecek kurumlarla Rektörün
onayından sonra işbirliği yapar, görüş alış verişinde bulunur,
Komisyonda kararlar üyelerin yarısından bir fazla üyenin oyu ile alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Görev ve Yetkileri

Komisyonun Görevleri
Madde 8 Eğitim Komisyonunun görevleri aşağıdaki konuları kapsar.
a.
b.
c.
d.
e.

Komisyonun birincil görevi akademik eğitimin tümünün Yüksek Öğretim Kurulu mevzuatına ve
Üniversitenin belirlemiş olduğu ilke ve kurallar çerçevesinde ve eğitimle ilgili yönetmeliklerine göre
yürütülmesini izlemek,
Gerekli görüldüğünde mevcut ilke ve kuralları değiştirmek veya yeni ilke ve kuralları Senatoya
önermek,
Yeni öğretim programlarının açılması veya mevcut programların değiştirilmesi veya kapatılmasına
dönük önerilerde bulunmak,
Mevcut eğitim yönetmelik, yönerge veya dokümanlarla ilgili olarak Komisyona gelen önerileri
değerlendirmek veya bu dokümanların geliştirilmesini sağlamak,
Eğitim-öğretim programlarında yapılacak değişikliklerin mevzuata uygunluğunu denetlemek.
Komisyonun Yetkileri

Madde 9 Komisyon, Madde 7 ve 8’de belirtilen hususları yerine getirme amacına dönük faaliyetleri yönetme
yetkisine sahiptir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Son Hükümler
Madde 10 Bu Yönerge, Senato tarafından kabulünden sonra yürürlüğe girer.
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