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BÖLÜMÜ: Mühendislik Fakültesi 

BAĞLI BİRİMİ: Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 

ÜNVANI: Bölüm Başkanı 

ADI-SOYADI: 

GÖREVLERİ 

a) Bölüm kurullarına başkanlık etmek, bölüm kurullarının kararlarını uygulamak ve

bölüme bağlı birimler arasında koordinasyon, iletişim ve işbirliğini sağlamak,

b) Üniversite stratejik planı çerçevesinde fakülte veya yüksekokulca hazırlanan

gelişim planına uygun olarak bölümün insan kaynakları, teknolojik ve fiziki altyapı,

donanım vb ihtiyaçlarını bölüm kurulunun da görüşünü alarak dekanlığa sunmak,

c) Bölümün birimleri ve her düzeydeki personelini kapsayacak şekilde motivasyon,

işbirliği, dayanışma, mensubiyet ve aidiyet duygularını geliştirecek yönde

çalışmalar yapmak, gözetim, denetim ve değerlendirme görevlerini yerine getirmek,

d) Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğü ile işbirliği içinde eğitim-öğretim sistemi, mevzuat,

metot ve tekniklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,

e) Bölümdeki eğitim-öğretim, topluma hizmet, bilimsel araştırma ve yayın

faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

f) Bölüm personelini ve öğrencileri kapsayacak şekilde sosyal, kültürel, sanatsal

ve sportif faaliyetlerin dekanlık/yüksekokul müdürlüğü ile uyum içerisinde etkin

bir şekilde yapılmasını sağlamak,

g) Bölümün uluslararası ilişkiler ve işbirliklerinin geliştirilmesini sağlamak, uluslararasılaşma,

kalite güvence ve akreditasyon konularında yürütülecek çalışmalara öncülük etmek ve bu

hususlarda dekanlık/yüksekokul müdürlüğü ile uyum içinde çalışmak,

h) Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğü ile işbirliği içinde, iş dünyası ve toplumla ilişkiler ile

topluma hizmet faaliyetlerinin geliştirilmesini ve etkin işbirliklerinin yapılmasını sağlamak,

i) Akademik personel, iş dünyası, toplum ve öğrencilerin görüş ve katkılarını da alarak

dekanlık/yüksekokul müdürlüğü ile koordineli bir biçimde eğitim-öğretim, bilimsel

faaliyetler ve diğer hizmetlerin kalitesini artırma yönünde çalışmalar yapmak,

j) Her akademik yılsonunda ve istenildiğinde bölümün idari, akademik, bilimsel ve

diğer faaliyetleri hakkında dekanlık/yüksekokul müdürlüğüne rapor sunmak,

k) Öğretim elemanlarının performanslarını ve öğrencilerin başarı durumlarını

düzenli olarak izlemek ve değerlendirmek,

l) Bölümün tanıtımının yapılmasını, öğretim elemanı ve öğrencilerin sektörle iletişim

ve işbirliğinin kurulmasını ve mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak,



m) Bölümde çalışma düzenini oluşturmak, koordinasyon, takip ve disiplini sağlamak,

n) Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.

YETKİLERİ 

a) Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

b) Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

SORUMLULUKLARI 

a)Bölüm başkanı, bölümün ve bölüme bağlı birimlerin eğitim-öğretim ve araştırma

kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman 

güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, 

öğrenme kaynaklarının geliştirilmesinde, eğitim-öğretim, topluma hizmet, bilimsel 

araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, demirbaş eşyanın 

korunmasında, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında ve bu işlerin takip 

ve denetiminde ve sonuçlarının alınmasında Dekanlığa karşı sorumludur. 
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