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T.C. 

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

SUŞEHRİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU 

GÖREV TANIMI FORMU  

YETKİ VE 

SORUMLULUK 

1. Bölgenin ve toplumun gereksinimlerini dikkate alan bilimsel araştırmalar ve çalışmalar 

yürütür. 

2. Kendi alanında Fakülte bünyesinde Lisans, Enstitü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora 

dersleri verir. 

3. Ders programlarını planlar ve eksiksiz yürütür. 

4. Her yarıyıl başında vereceği derslerin izlencelerini paylaşarak haftalık uygulama 

programlarını ve yararlanılacak kaynakları ilan eder. 

5. Sorumlusu olduğu derslerin içerikleri ve uygulama biçimlerinde yapılacak değişiklikleri 

Bölüm Başkanlığına öneri olarak sunar. 

6. Yarıyıl sonlarında verdiği derslerle ilgili ders dosyalarının tamamlayarak Bölüm 

Başkanlığına süresi içinde sunar, derslere ait yoklama çizelgesini, sınav evraklarının Bölüm 

arşivine iletilmesini sağlar. 

7. Ders dışında da Üniversitenin gelişimine katkıda bulunan etkinlikleri yöneticilerinin izni 

ile düzenler veya düzenlenmesine katkı sağlar. 

8. Fakültede uygulamalı çalışmalar yürütür, iş birlikleri geliştirir ve seminerler düzenler. 

9. Öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar ve öğrencilerin oryantasyon çalışmalarının 

yürütülmesine katkı sağlar. 

10. Ulusal ve uluslararası kongrelere katılır, yenilikleri takip eder ve edindiği bilgi ve 

tecrübeleri öğrencilerine aktarır. 

11. Üniversite ve Fakültenin düzenlediği kongre, konferans, söyleşi, panel gibi bilimsel 

etkinliklere katılım gösterir. 

12. Enstitü bünyesinde uzmanlık alanı ile ilgili dersler verir, uygulamalar yapar veya yaptırır. 

13. İhtiyaç duyulduğunda sınavlarda gözetmenlik yapar. 

14. Müdürlük ve Bölüm Başkanlığı ile işbirliği ve uyum içinde çalışır. 

15. Müdürün ve Bölüm Başkanının görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine getirir. 

16. Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakültenin ve bulunduğu bölümün amaç ve 

hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunur. 

17. Yükseköğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapar. 

18. Öğretim Üyeleri yaptığı iş/işlemlerden dolayı Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm 

Başkanına karşı sorumludur. 

Bu dokümanda açıklanan yetki ve sorumluluklarımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ve 

taahhüt ediyorum. 

Adı ve Soyadı: 
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