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2001 yılında İzmir'de eğitime başlayan bir vakıf üniversitesi olan Yaşar Üniversitesi, yeni kurulan Tarım Bilimleri ve
Teknolojileri Fakültesi Dekanı olarak görev yapmak üzere yenilikçi ve dinamik bir lider için başvuruları davet ediyor. Fakülte
bünyesinde 4 akademik bölüm bulunmaktadır: Tarım Ekonomisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği. Adayın, Ziraat veya ilgili bilim alanlarında doktora ve/veya
doçentlik çalışmaları olması gerekmektedir. Bu pozisyon için seçilen adayın fakültede akademik gözetim sağlamasının
yanısıra başta Tarım Bilimleri ve Teknolojileri alanındaki çalışmaları olmak üzere, bu alanla etkileşimli olan Çevre ve Ekoloji,
Biyolojik Bilimler, Kimya, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri alanları ile de işbirliği içinde olması beklenmektedir. Dekan'ın,
Fakülte'nin bölümler bazındaki çeşitli uzmanlık alanları ve Üniversitenin stratejik öncelikleri ile bütünleşen akademik ve
araştırma sinerjileri oluştururken, kurumun misyonunu benimseyen cesur bir vizyon sunması da beklenmektedir.
Doğrudan Üniversite Rektörüne rapor verecek olan başarılı aday aynı zamanda fakültenin akademik ve araştırma
programlarının yürütülmesi ile öğrenci destek hizmetleri, bütçe ve kaynak yönetimi için genel liderlik sağlayacaktır. Ek
sorumlulukları arasında ise müfredat teklifleri için operasyonel ve stratejik liderlik sağlamak, öğretim planları geliştirmek
ve Üniversitenin öğrenci başarı ölçütleriyle uyumlu ders planlaması yer almaktadır. Ayrıca liderin, lisansüstü
programlamayı teşvik etmek ve dış kaynaklı araştırmaları genişletmek için Üniversite ve ilgili birimleriyle birlikte çalışırken
araştırma fonları ve hibeleriyle ilgili faaliyetlerin yönetimini de denetlemesi beklenmektedir.
Dekan adayının Bölüm Başkanı veya üzeri düzeyinde liderlik deneyimi göstermiş olması gerekmektedir. Aday yönetim
kapasitesi ve araştırma fonları süreçleriyle ilgili deneyimi ile birlikte, öğrenci başarı ölçütlerini ele alan yenilikçi programları
uygulama deneyimine de sahip olmalıdır. Fakülte adına tüm değerlendirmeleri yapabilme ve tarım disiplinine özgü
akreditasyonların/sertifikaların liderliğini sağlamada gerekli ek deneyim de önem arz etmektedir. Nitelikli adaylar,
öncelikle tarım, doğal kaynaklar veya ilgili alanda bir doktora derecesi ile Profesör seviyesine uygun öğretim, bilimsel
faaliyet ve idari hizmette önemli bir başarı kaydına sahip olmalıdır. Başarılı aday, üniversiteyi ulusal ve uluslararası
toplantılarda temsil edecek ve gerektiğinde yasama konularında katkı sağlayacaktır. Ayrıca adayın FAO, OECD ve benzeri
uluslararası kuruluşlar dâhil olmak üzere tarım ve gıda endüstrisinde sektörle iş birlikleri ve/veya üyelikleri de önem arz
etmektedir.
Nitelikli adaylar, liderlik felsefelerini, akademik programları etkin bir şekilde denetleme becerileri ile araştırma ve
geliştirme girişimlerini teşvik etme felsefelerini belirten bir başvuru mektubu sunmalıdır. Lütfen, iletişim bilgilerinizle
birlikte, üç ila dört referans ismi de içeren güncel fotoğraflı bir özgeçmişinizi 30 Nisan 2021 tarihine kadar Rektörlük Özel
Kalemi Burcu SAĞIR'a iletiniz.
Tüm başvurular kayıtlara alınır alınmaz değerlendirilecek ve adaylar durumları hakkında bilgilendirilecektir.
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