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MYO Müdürü

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Meslek Yüksek Okulu Müdürü, , Üniversitesimiz Rektör Yardımcıları ve Rektörüne 

karşı sorumludur. 

SORUMLULUKLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BÖLÜMÜ            : BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

BAĞLI BİRİMİ   : ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ PROGRAMI

UNVANI               :ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

ADI SOYADI       : ÖMER FARUK ÖZGÜR

GÖREVİ               :MYO MÜDÜR YARDIMCISI

GÖREVLERİ

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20 / b maddesinde belirtilen görevleri yapar.

a) MYO Müdürünün verdiği görevleri yapmak.

b) MYO Müdürünün yüksekokulda bulunmadığı zaman ona vekâlet etmek.

c) Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Meslek Yüksekokul Kurulu çalışmalarına katılmak.

d) Her Akademik yarıyılın başında öğretim elemanları arasında ders dağılımı yapmak.

e) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları ile ilgili sınav programlarını hazırlamak.

f) Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları ile ilgili öğretim elemanı gözetmenlik programlarını hazırlamak.

g) Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için MYO Müdürlüğü’nün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek.

h) Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici(leri) tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

i) MYO Prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek.

j) Eğitim ve Öğretim ve akademik hizmetlerinin üst düzeyde yapılması ve yürütülmesinde Meslek Yüksekokul Müdürüne yardımcı olmak.

k) Meslek Yüksekokul Müdürü tarafından akademik ve idari konularda kendine verilmiş görevleri yapmak ve takip etmek.

l) Eğitim ve Öğretim hizmetini sağlamak aksaklıkları kurum yetkilisine bildirmek.

YETKİLERİ

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

b) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

c) Düzce  Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.

d) İmza yetkisine sahip olmak,

e) Harcama yetkisi kullanmak.(Yetki devredildiğinde)

f) Emrindeki yönetici ve personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak


