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MYO Müdürü

Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, MYO Müdür Yardımcısı ve Müdürüne karşı sorumludur.

GÖREVİ              :  BÖLÜM BAŞKANI

GÖREVLERİ

2547 Sayılı Kanunun 21. ve 42. Maddeleri ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 14 ve 15. Maddeleri Gereğince;

a) Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

b) Her öğretim yılı sonunda, bölüm başkanı bölümün geçmiş yıldaki eğitim - öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını belirten bir rapor hazırlar.

c) Kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur.

d) MYO Kuruluna katılır ve bölümü temsil eder.

e) Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir.

f) Bölüm kurullarına başkanlık eder. Bölüm Kurulunu; gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanmasını sağlar.

g) Bölüm kurulu, bölüm ile varsa bölüme bağlı programların eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak 

için gerekli planları ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir

h) Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder.

i) Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.

j) Bölüme bağlı programlar arasında eşgüdümü sağlar.

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

l) Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

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

n) Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Müdürlüğe iletir.

o) Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının 

oluşmasına çalışır.

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

q) Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.

r) Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

s) Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.

t) Önlisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulamasını sağlar.

u) Bölüm ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

v) Meslek Yüksek Okulu Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar

YETKİLERİ

a) Yukarıda belirtilen görevleri gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

b) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

c) İmza yetkisine sahip olmak,

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

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

SORUMLULUKLARI

ADI SOYADI      : MUZAFFER ÇABUKOĞLU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BÖLÜMÜ            :   MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK--MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

BAĞLI BİRİMİ   : SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMI--MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI

UNVANI               : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 


