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 Yüksekokuldaki idari işlerden dolayı Üniversitenin genel idari işleyişine uygun olması ve birlikteliğin sağlanması bakımından  Yüksekokul 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

UNVANI               :BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

ADI SOYADI       : OSMAN BERLİK

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince;                                                                                                                                                                                                                                                    

Bölüm Sekreteri                                                                                                                                                                                                                               

a) Kesinleşen haftalık ders programlarını Müdürlüğe bildirmek için üst yazısını hazırlamak,

b) Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurur, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına 

kendi haftalık ders programlarını bildirmek için yazısını hazırlamak,

c) Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını üst yazısını hazırlamak,

d) Meslek Yüksekokul ile bölüm arası ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim etmek,

e) Müdürlükten gelen yazıların bölüm başkanlığınca gereğinin yapılmasını izler,  gereken yazıların gününde Müdürlüğe iletilmesini sağlamak,

f) Toplantı duyurularını yapmak,

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

ğ) Bölüm personelinin yıllık izin, doğum, ölüm, mazeret izni, rapor, görevlendirme vb. yazılarını yazmak,

h) Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını Müdürlüğe bildirmek,

ı) Öğrenci ders intibaklarını bilgisayar ortamına aktarmak ve tanıtmak,

i) Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlamak,

j) Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazmak,

k) Gelen yazıları Bölüm Başkanına iletir. Gelen evrakların kayıt edilmesi ve sevk edilen birimlere yönlendirilmesini yapmak,

l) Bölüme gelen postaları müdürlükten teslim alıp ilgili birimlere teslim etmek,

m) Yarıyıl sonu sınavı sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içinde ders veren öğretim elemanlarından toplanması ve Müdürlüğe 

sunulması ve öğrenciye ilan edilmesini sağlamak,

n) Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde görmüş oldukları dersler ile ilgili muafiyet işlemleri ve 

Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

o) Yeni ders açılması işlemlerini yapmak, 

ö) Öğrencilerle ilgili olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluğu dışındaki ve kendisinin sorumluğuna verilen 

öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirmek,

p) Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirmek, 

r)Birim evrak sorumlusu olarak gelen tüm evrakları kayıt altına almak,

s)Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.

GÖREVLERİ

YETKİLERİ

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
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