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Sayı:2020/1/4
YÖNERGE
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve
sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek; Komisyonun düzenli ve etkin çalışmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonunun oluşum, görev, yetki ve çalışma
ilkelerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14/b-2 ve 14/b-8’inci maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;
ç) Komisyon: Bursa Teknik Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonunu,
d) Rektör: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: Bursa Teknik Üniversitesini,
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Oluşumu, Çalışma İlkeleri ve Görevleri
Komisyonun oluşumu
MADDE 5 - (1) Komisyon, Üniversitenin eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı, eğitim öğretimden sorumlu Rektör
Danışmanı ile akademik birimleri temsilen birer öğretim elemanından oluşur. Komisyon başkanı eğitim öğretimden sorumlu Rektör
Yardımcısıdır. Öğrenci İşleri Daire Başkanı raportör olarak toplantılara katılır. Komisyon üyeleri 2 (iki) yıl süreyle görevlendirilir.
(2) Altı ay veya daha fazla yurtdışı görevlendirmesi bulunanların üyeliği sona erer.
(3) Komisyon üyesi kendi isteğiyle üyelikten ayrılmak istediğinde, ayrılış gerekçesini yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.
Komisyonun çalışma ilkeleri
MADDE 6 - (1) Komisyon Senatonun danışma kurulu olarak görev yapar.
(2) Komisyon gündemde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili akademik birim yöneticisini ve personelini,
görüş ve önerilerini dinlemek üzere komisyon toplantısına davet edebilir.
(3) Komisyon akademik birimlerden gelen veya Rektörlük tarafından havale edilen konulara ilişkin önerileri, ilgili mevzuat ve
işleyiş çerçevesinde inceler ve değerlendirir. Alınan kararları öneri olarak Rektörlüğe sunar.
(4) Komisyon mevzuat ve işleyişe uygun bulunmayan önerileri, gerekli görmesi halinde ilgili birime tekrar değerlendirilmek ve
düzenlenmek üzere gerekçeli olarak gönderir. Yenilenen önerileri tekrar gündemine alarak inceler.
(5) Komisyon eğitim ve öğretimin geliştirilmesi yönünde önerilerde bulunabilir.
(6) Başkanın çağrısı üzerine üye çoğunluğu ile toplanan Eğitim-Öğretim Komisyonu, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile
karar alır.
Komisyonun görevleri
MADDE 7 - (1) Senato veya Rektörlük tarafından yönlendirilen konuları incelemek ve görüş bildirmek.
(2) Akademik Takvim taslağını oluşturarak Senatoya sunmak.
(3) Akademik birimler tarafından eğitim-öğretim ile ilgili yönlendirilen konularda görüş bildirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 8 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan konularda, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla yapılacak
düzenlemelerde Senato yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu Yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Senatosunun 28/01/2020 tarih ve SEN-2020/1/4 numaralı kararı ile kabul
edilerek yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu Yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür.
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