
Görev Adı: Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
Kod: GT247

Hassas Görev: Hayır

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmak
Ders programlarının ve sınavların programdaki tarih ve saatlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak
Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak
Dekanlık ve bölüm başkanlığının öngördüğü toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek
Aynı dersi veren öğretim elemanları arasında toplantılar yaparak, derslerde anlatılacak konular ve sorulacak sorular arasında eşitliği sağlamak
Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak
Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına destek vermek
Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile ilgili çalışmalara katılmak
Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevlerin dikkate alınmasını sağlamak
Lisans, yükseklisans ve doktora programlarına katılan öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini araştırmak, sonuçlarını Bölüm Başkanına
bildirmek
Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Bölüm Başkanına sunmak
Anabilim dalı dersleri ile ilgili görevlendirme teklifini hazırlayıp Bölüm başkanına sunmak

Ortak Sorumluluklar

Etik Kurallara uygun davranışlarda bulunmak, görevlerini yerine getirmek.

Mevzuatı takip etmek, değişiklikler hakkında birim üst yönetimine bilgi vererek ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek.

Görevi ile ilgili tüm faaliyetlerini kalite geliştirme ve iç kontrol sistemi tanım ve düzenlemelerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Yapacağı iş ve eylemleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık anlayışı içerisinde ve kamu kaynaklarını verimli kullanılacak biçimde yerine getirmek.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlere uymak.

Görevlerini ve kullandığı otomasyon sistemlerine doğru ve zamanında bilgi girişlerini yapmak.

Kalite politikaları ve prosedürlerinden haberdar olmak ve gerekli hallerde güncellenmesine katkı sunmak.

PP.5.3.PRS.0001 OMÜ PAYDAŞ GERİ BİLDİRİM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ  gereğince paydaşlarla nezaketli olarak iletişim kurmak, geri bildirim
kaynaklarından ulaşan paydaş bildirimini birim paydaş iletişim sorumlusuna iletmek.

Kurumun iç ve dış tetkik/değerlendirme süreçlerine katılım sağlamak.

Vekalet Durumu

 Başkanın belirleyeceği bir öğretim üyesi vekalet eder.

Aranan Nitelikler

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğinin 16. maddesinde belirtilen nitelikler.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı Görev Tanımı

Sayfa 1 / 1PP5.1.GT.0247, R2, Ekim 2022
Bu doku ̈manın basılı hali kontrolsu ̈z doku ̈man kabul edilmektedir. Lu ̈tfen web sitesinden en son versiyonuna ulas ̧ınız.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/151587

	Görev Adı: Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı
	Görev, Yetki ve Sorumluluklar
	Ortak Sorumluluklar
	Vekalet Durumu
	Aranan Nitelikler

