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BÖLÜMÜ             : ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

BAĞLI BİRİMİ     : Yüksekokul Sekreteri

UNVANI              : Öğrenci İşleri-Yazı İşleri-Memur

ADI SOYADI      : Ahmet YEŞİLDAĞ

s) Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapar.

ö) Mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri ile mezuniyet belgelerini hazırlamak,

p) Birimde yürütülen faaliyetlerin düzenli ve ulaşılabilir olması için gerekli tedbirleri almak ve düzeni

kurmak,

r) Görev alanı ile ilgili Kurul kararlarını yazmak ve gereği için ilgili kurum ve birimlere duyurulmasını

sağlamak,

j) Öğrenci belgesi, not döküm belgesi ve askerlik belgesinin hazırlanması ve posta işlerini yürütmek,

k) Kayıt dondurma işlemlerini yürütmek,

l) Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin işlemlerini yürütmek,

m) Öğrenci burs işlemlerini yürütmek,

n) Yatay geçiş kayıt işlemlerini yürütmek,

o) Öğrenci başarı oranlarını belirlemek,

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

i) Meslek Yüksekokuluna yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerini yapmak,

a) Kurumiçi ve kurum dışı yazışma işlerini yapmak,

b) Akademik ve idari personel ile ilgili yazışma işlemlerini yapmak,

c) Meslek Yüksekokulu Değerlendirme ve Kalite Takımı için gerekli olan akademik ve idari personel ile

ilgili yazışmaları yapmak,

d) Meslek Yüksekokulunda oluşturulan komisyonların yazışmalarını yapmak,

e) Kültürel faaliyet yazışma tarihlerinin birimlere bildirilip, afişlerinin gerekli yerlere asılması işlemlerini

yürütmek,

f) Meslek Yüksekokulunda oluşturulan komisyonların görev tanımlarını ve listesini arşivlemek,

g) Birimlerde öğretim elemanları tarafından gerçekleştirilen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin, varsa

kazanılan ödüllerin listesini tutmak,

h) Kalite güvencesi çerçevesinde akademik ve idari personelle ilgili olarak elektronik ortamda yapılacak

olan anketlerin uygulanmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

GÖREVLERİ

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" gereğince;
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657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince;

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL ONAYLAYAN

Recep SARI Dr. Öğr. Üyesi İlkay ERTURAN

Yüksekokul Sekreteri Müdür

HAZIRLAYAN

Önder ÖZDEMİR

Bilgisayar İşletmeni

a) Memur, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine

getirirken, Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

GÖREV TANIMI FORMU

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

b) Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

YETKİLERİ

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" gereğince;

SORUMLULUKLARI


