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HAZIRLAYAN

H.Mustafa KALIN

Bilgisayar İşletmeni 

GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL

Harun AKÇAY

MYO Sekreteri

ONAYLAYAN

Dr.Öğr.Üyesi Nursel ALTAN ÖZBEK

MYO Müdürü

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

Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

 DR. ENGİN PAK CUMAYERİ MESLEK 

YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

UNVANI               : TEKNİSYEN YARDIMCISI

ADI SOYADI       : BURAK ÖZBEK

Öğrenci İşleri Birimi:

a)Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu belgeleri hazırlamak. 

     Öğrencilerin talep ettiği belgeler:  

     1)Öğrenci belgesi, 

     2) Not döküm belgesi, 

     3) Disiplin durum belgesi 

     4) Askerlik belgesinin 

     5) Ders İçerikleri

b) Dönem başlarında Yönetim Kurulunda görüşülecek olan Ders Muafiyeti Tablolarını hazırlamak.

c) Ders içeriklerinin güncelenerek web sitesine koyulmasını sağlamak.

ç) Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinin yapmak.

d) Dönem başında öğrenci bilgi sistemi üzerinden yapılan kayıt yenileme işlemlerinin denetlemek ve varsa sorunların düzeltilmesinin 

sağlanması için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmak.

e) Ders programları doğrultusunda ders açma işlemlerini yapmak. 

g) Sınav takvimlerini duyurmak.

h) Ders Programlarını duyurmak.

ı) Sınav için gerekli kağıt, fotokopi, sınav zarfı temini konusunda öğretim elemanlarına yardımcı olmak ve yıl sonunda sınav 

evraklarını bölüm başkanlıklarından imza karşılığında teslim almak.

i) Yatay geçiş başvurularını almak ve kayıt işlemlerini yürütmek.

j) Öğrenci burs başvurularını eksiksiz bir şekilde almak ve başvuruları ilgili komisyona iletmek.

k) Kayıt dondurma işlemlerini yürütmek.

l) Yaz okulu işlemlerini yürütmek.

m) Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin işlemlerini yürütmek.

n) Mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri yürütmek.

o) Görevli bulunduğu birimle ilgili her türlü yazışma ve işlemleri yapmak.

ö)Görev alanıyla ilgili alınan Kurul Kararlarının takibini yapmak ve kararlara ilişkin birimlere gerekli hatırlatmalarda bulunmak.

p) Erasmus, Farabi gibi öğrenci değişim programlarına katılan öğrencilerin gittiği kurumdan alacağı dersler ile ilgili intibak 

tablolarının ve diğer evrakların hazırlanmasına yardım etmek ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne ulaştırılmasını sağlamak.

r) Öğrenci işleriyle ilgili birimindeki evrakları standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşivlemek.

s) Öğrencilerin ıslak imza ile yapmış olduğu tüm başvuruları EBYS'ne kaydetmek ve tüm başvuralara zamanında dönüş yapmak.

ş) Öğrenci dosyalarının muhafazasını sağlamak.

t) Danışman onaylı ders kayıt formlarını teslim almak ve gerekli kontrolleri yapmak.

u) Amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak

GÖREVLERİ

YETKİLERİ

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.

SORUMLULUKLARI


