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BOLOGNA-ERASMUS-FARABİ-MEVLANA KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI 
 

1. TANIMLAR 

Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu: Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu, Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) mezuniyet öncesi tıp eğitimi programında Ege Üniversitesi’nin 

Bologna Süreci Uyum Çalışmaları kapsamındaki etkinlikleri ile Erasmus+, Mevlana  ve Farabi öğrenci 

ve öğretim üyesi değişim programlarıyla ilgili her türlü etkinliği bütünlüklü bir sistem anlayışıyla 

programlı biçimde ele alıp tasarlayan ve yürüten komisyondur. 

2. SORUMLULUK ALANI 

Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu, altı yıllık EÜTF tıp eğitimi programında yer alan tüm 

blokların ve stajların Ege Üniversitesi Kurs Kataloğu’na (Course Catalogue-Information Package) 

uygun bir şekilde hazırlanması, sisteme işlenmesi ve her eğitim döneminde güncellenmesinden, 

Erasmus+ ve Mevlana gibi uluslararası, Farabi gibi ulusal değişim programlarının Türk Ulusal 

Ajansı’nın veya Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlediği ve Ege Üniversitesi Rektörlüğü Avrupa Birliği 

ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün işlettiği talimatlar doğrultusunda uygulanmasından sorumludur. 

3. YETKİLENDİRME VE İŞBİRLİĞİ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Entegre Eğitim-Öğretim Yönergesi Madde 7’de belirtildiği üzere Fakülte 

Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu, Dekanlık 

bünyesinde faaliyet gösteren diğer kurul ve komisyonların çalışmalarıyla eşgüdümlü olarak görevlerini 

yürütür. Komisyon, Eğitim Komisyonu’na karşı sorumludur. Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana 

Komisyonu çalışmaları sonucu hazırladığı rapor ve önerileri Eğitim Komisyonu’na sunar. 

4. ÜYELİKLER VE GÖREVLENDİRMELER 

Komisyonda görev alacak öğretim üye ve yardımcıları, Dekan tarafından belirlenerek en az iki yıl süre 

ile görevlendirilir; gerektiği durumlarda üyelerin görev süreleri uzatılır. Komisyon Başkanı, Dekan 

tarafından belirlenir ve ilgili programların koordinatörü olarak Ege Üniversitesi Rektörlüğü Avrupa 

Birliği ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne bildirilir. Dekan, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Eğitim 

Koordinatörü, Evre 1-4, Evre 5 ve Evre 6 Eğitim Koordinatörleri komisyonun doğal üyeleridir. 

Komisyon üyeliklerinin dağılımında aşağıdaki temsiliyet dengesi gözönünde bulundurulur: 

 Dahili bilimler anabilim dallarını temsil eden öğretim üyesi/üyeleri 

 Cerrahi bilimler anabilim dallarını temsil eden öğretim üyesi/üyeleri 

 Temel bilimler anabilim dallarını temsil eden öğretim üyesi/üyeleri 

 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD) temsilcisi öğretim üyesi/üyeleri  

 Öğrenci işleri (Öİ) bürosu sorumlusu (uygun ve gerekli toplantılara davet edilir) 

 Öğrenci temsilcisi (uygun ve gerekli toplantılara davet edilir) 
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5. GÖREVLER 

Bologna-Erasmus-Farabi-Mevlana Komisyonu; 

5.1 Bologna Süreci Uyum Çalışmaları kapsamında; EÜTF’de tüm blok ve staj  bloğu yürütme 

kurularıyla işbirliği içinde ders tanıtım formlarının hazırlanması, Ege Üniversitesi Bilgi Yönetim 

Sistemi (EBYS)’ye işlenmesi ve güncellenmesi ve bu sırada ortaya çıkan gereksinim ve sorunları 

saptanması ve bunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi, 

5.2 Erasmus+ Programı’ndan yararlanacak öğretim üyeleri ve yardımcıları ile öğrencilerin seçim 

komisyonunun belirlenmesi ve program işleyişinden sorumlu olan koordinatöre yardım 

edilmesi, 

5.3 Mevlana Programı’ndan yararlanacak öğretim üyeleri ve yardımcıları ile öğrencilerin seçim 

komisyonunun belirlenmesi ve program işleyişinden sorumlu olan koordinatöre yardım 

edilmesi, 

5.4 Farabi Komisyonu: Farabi Programı’ndan yararlanacak öğretim üyeleri ve yardımcıları ile 

öğrencilerin seçim komisyonunun belirlenmesi ve program işleyişinden sorumlu olan 

koordinatöre yardım edilmesi görevlerini yürütür. 

6. ÇALIŞMA İŞLEYİŞİ 

6.1 Her eğitim-öğretim dönemi başında Ege Üniversitesi Rektörlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler 

Şube Müdürlüğü’nün belirlediği stratejik hedeflere göre çalışma planı, iş bölümü ve takvim 

hazırlanır. 

6.2 Komisyon çalışmalarının belirlenen bu takvim doğrultusunda yürütülmesi sağlanır. 

6.3 Komisyon eğitim öğretim dönemi boyunca en az iki ayda bir kez toplanır ve toplantı 

görüşmeleri tutanakla kayıt altına alınır. 

6.4 Her eğitim-öğretim dönemi sonunda komisyon çalışmalarına ilişkin rapor hazırlanıp Eğitim 

Komisyonu’na sunulur. 

 

 


