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Birimi Uluslararası Öğrenciler ve Yurtdışı Eğitim Koordinatörlüğü 
Görev Unvanı Koordinatör 

Bağlı Bulunduğu Yönetici Dış İlişkiler Genel Koordinatörü 
Yokluğunda Vekâlet Edecek Dış İlişkiler Genel Koordinatörü 

 
Görevin/İşin Kısa Tanımı 

Koordinatör; Üniversitemize eğitim almak üzere gelecek uluslararası öğrenciler için bilgi 
paketleri, tanıtıcı materyal hazırlamak, uluslararası öğrenci sayısının arttırılması için 
etkinliklere katılmak, uluslararası öğrenciler için oryantasyon yapmak. 

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 
• Dış İlişkiler Yönetim Kuruluna üyelik etmek, toplantılarına katılmak ve kurulda alınan 

kararların koordinatörlükte uygulanmasını sağlamak ve takibini yapmak, 
• Üniversiteye eğitim almak için gelecek uluslararası öğrenciler için bilgi paketleri hazırlamak, 

ilgili konularda tanıtıcı materyaller oluşturmak ve gerekli mecraları bu amaçlar 
doğrultusunda kullanmak, 

• Uluslararası tanıtım fuarlarına katılmak, üniversitenin uluslararası öğrenci sayısının 
arttırılmasına yönelik her türlü etkinliğe katılım sağlamak, 

• Uluslararası öğrenciler için akademik takvimlerin, harçların, vize ve oturma izinlerinin, 
üniversiteye kayıt öncesinde gerekli sınav ve süreçlerin bilgilendirmesini yapmak, 

• Uluslararası öğrenciler için oryantasyon programları düzenlemek, şehre ve üniversiteye 
uyum süreçlerinin aşılması konusunda ilgili birimlerle eşgüdümlü olarak çalışmak, 

• Bartın Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Esasları Yönergesinin 
güncellenmesi ve geliştirilmesi için hazırlıklar yapmak ve yapılan çalışmaları Yönetim Kurulu 
gündemine sunmak, 

• Üniversite öğrencilerinin yurtdışında Yüksek Lisans, Doktora ve Çeşitli Kurslar ile 
sürdürecekleri eğitim hayatları için rehberlik etmek ve hazırlık aşamasında yardımcı olmak, 

• Öğrencilerin dil bilgi ve becerilerini geliştirmek için katılacakları yurtdışı kurslar, yaz kursları 
gibi programlara katılımları konusunda rehberlik etmek ve hazırlık aşamasında yardımcı 
olmak, 

• Yıllık Çalışma Takvimini hazırlayarak Kurulun onayına sunmak 
• Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmakla sorumludur. 

 
 

ONAYLAYAN 
 

 
 
 
 

Öğr. Gör. Burçin KEF 
Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Yardımcısı 
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