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Bölüm Başkanı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı-Dekan

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri ve Elemanları

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 

Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim 

Üyeleri ve Elemanları

Diğer Öğretim Elemanları

08:00-12:00 / 13:00-17:00

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve 

Diyetetik  Bölümünün Çalışma Düzeninin Sevk ve 

İdaresi



































Görev Yeri

Bağlı olduğu Birim ve Birim Amiri

Görevi Başında Olmadığı Zamanda Vekalet Edecekler

Çalışma Koşulları 

İşin Temel Fonksiyonu

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Kendisine Bağlı Birim ve Kadrolar

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM BAŞKANI
GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Doküman No: ST 2.2.3

Ünvanı

Fakülte Kurulu toplantılarında bölümü temsil etmek.

Bölümün kadro ve öğretim elemanı ihtiyacını planlayarak dekanlığa sunmak.

Bölümde görevli akademik personeli izlemek ve görevlerini tam olarak yapmalarını sağlamak.

Ders programının ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak

yapılmasını sağlamak.

Akademik personelin performansını izleyerek dekanlığa bilgi vermek.

Bölümle ilgili gelişmeleri takip etmek, yaşanan sorunları çözmek için gerekli toplantıları yapmak.

Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. 

Bölüme bağlı Anabilim dalları arasında eşgüdümü sağlar.

Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar. 

Bilimsel toplantılar düzenlemek, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmalarını teşvik etmek.

Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar.  

Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Dekanlığa iletir.

Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Dekanlığa sunar.

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

Bölümün faaliyet, stratejik plan ve performans kriterlerini hazırlamak.







 Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.











 Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.



Bölüm başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken,



Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Akademik personelinin yıllık izinleri ile ilgili plan yaparak, izne ayrılacak personeli 







SÜREÇLER İMZA

Hazırlayan

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

İmza yetkisine sahip olmak.



ADI-SOYADI

İç Kontrol Çalışma Grubu

Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir 

şekilde yürütülmesini sağlar.

Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

Bölümün öğretim üyeleri ve elemanları ile Bölüm Sekreterine  iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol 

etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

YETKİLERİ

Dekanlık Makamının arzına sunmak.

bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.

Fakülte Dekanına, karşı sorumludur.

Dekan ve Dekan Yardımcısının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.







Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.

Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde sağlamak.

Fakülte Dekanının,  görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma,


