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Memur

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı-Fakülte Sekreteri-Bölüm 

Başkanı

Diğer idari personel

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

Bölüm Sekreterliği  ile  ilgili tüm işleri mevzuat çerçevesi 

içerisinde yürütmek.

































SÜREÇLER İMZA

Hazırlayan

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

ADI-SOYADI

İç Kontrol Çalışma Grubu

Bölümle ilgili kurul çağrı ve kararlarını usulüne uygun yazmak, ilgililere duyurmak.

Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere

görevlendirme işlemlerini yapmak.

Her eğitim-öğretim başlarında Bölüm Başkanları tarafından belirlenen öğrenci danışmanlarını Dekanlığa bildirmek.

Bölüm Kurulu Kararlarını yazmak.

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

Fakülte Sekreteri ile Bölüm Başkanlarına  karşı sorumludur.

YETKİLERİ

Eğitim-Öğretimle ilgili öğrenci listeleri, ders yükleri, haftalık ve yarıyıl ders programları, ders açılması, gözetmen

görevlendirmeleri ile sınav programlarının yazılmasında görevlilere yardımcı olmak, zamanında ilan edilmesi ve öğretim

elemanlarına dağıtılmasını sağlamak.

Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalamak.

Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını Dekanlığa bildirir.

Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurmak, öğretim elemanlarına kendi

haftalık ders programlarını bildirmek için yazısını hazırlamak.

Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapmak ve süresi dolanları kaldırmak.

Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını üst yazısını hazırlamak.

Fakülte-bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapmak ve ilgili yere teslim etmek.

Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak defterine işler, yazıları dosyalamak.

Dekanlıktan gelen yazıları Bölüm Başkanına iletmek, gerekli yazışmaları yaparak Dekanlığa iletilmesini sağlamak.

Bağlı olduğu Birim ve Birim Amiri

Görevi Başında Olmadığı Zamanda Vekalet Edecekler

Çalışma Koşulları 

İşin Temel Fonksiyonu

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Kesinleşen haftalık ders programlarını Dekanlığa  bildirmek için üst yazısını hazırlamak.

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BÖLÜM SEKRETERİ

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Doküman No: ST 2.2.8

Ünvanı

Görev Yeri


