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                                  MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

BAĞLI BİRİMİ     : Meslek Yüksekokulu Müdürü

UNVANI              : Bölüm Başkanı

ADI SOYADI       : Doç. Dr. Ertuğrul FİLİZ-Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERTURAN

“2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu” gereğince;

“2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu” gereğince;

f) Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.

g) Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit etmek, Müdürlüğe iletmek.

h) Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütmek, raporları Müdürlüğe sunmak.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

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

j) Yüksekokul Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

k) Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.

l) Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli

ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

m) Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapmak.

n) Ön lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin etkin bir şekilde uygulanmasını

sağlamak.

o) Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak.

p) Ders notlarının otomasyona girilmesin sağlamak.

r) Meslek Yüksekokulu Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

YETKİLERİ

BÖLÜMÜ              : BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

b) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

c) İmza yetkisine sahip olmak,

i) Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik

olarak bölümdeki öğretim elemanları arasında etkin bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

GÖREVLERİ

a) Bölüm Kurullarına ve Komisyonlarına başkanlık etmek.

b) Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor etmek.

c) Müdürlük ile bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak.

d) Bölüme bağlı programlar arasında eşgüdümü sağlamak.

e) Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlamak.
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GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN

Recep SARI Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERTURAN

Yüksekokul Sekreteri Müdür

SORUMLULUKLARI

HAZIRLAYAN

d) Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme,

gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

Bilgisayar İşletmeni

Önder ÖZDEMİR

“2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu” gereğince;

a) Bölüm Başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak

yerine getirirken, Meslek Yüksekokulu Müdürüne karşı sorumludur.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIMI FORMU


