
Görevin Adı : ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Görevin Kapsamı : Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Görevin Tanımı :

Meslek Yüksekokulunun Kuruluş Amaç ve İlkeleri Doğrultusunda Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerini gerçekleştirmek için yasal yükümlülükler çerçevesinde gerekli görülen tüm

çalışmaları yapmak.  

Üst Yönetici : YÜKSEKOKUL SEKRETERİ 

Görevi ve Sorumlulukları : 1. Ordu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik hükümleri ile YÖK, Senato vb. kararları takip etmek, uygulanmasını sağlamak. 

2. Öğrenci İşleri ile ilgili  kurum içi ve kurum dışı yazışmaları takip etmek ve yapmak .

3. ÖSYM'den gelen yeni kazanan öğrenci listelerinin incelenerek veri tabanına aktarılmasını sağlamak.  

4. Yeni kayıt olan öğrencilerin kimlik kartlarının  çıkarılması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

5. Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuran öğrencilerin bilgilerini sisteme aktarmak. 

6. KYK Bursu vb. yerlerden burs alan öğrencilerin başarı durumlarını ilgili birimlere bildirmek. 

7. Kayıt yapmak, mazeretli kayıt yenileme, öğrenci belgesi, transkript, geçici mezuniyet, kayıt silme, kayıt dondurma, ilişik kesme işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak. 

8. Ders ekleme ve silme işlemlerini yapmak.

9. Askerlik belgelerini hazırlamak, tecil işlemlerini takip etmek.

10. Öğrenci ile ilgili ilan ve duyuruları yapmak.

11. Öğrencilerin harç bilgilerini kontrol etmek. 

12. Her yarıyıl sonunda başarı oranlarının tespitini yapmak. 

13. Öğrenci disiplin cezası ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

14. İkinci öğretimde öğrenim gören öğrencilerden başarı durumlarına göre ilk %10'a giren öğrencilerin tespitini yapmak. 

15. Öğrenci birim temsilcisinin belirlenmesi için gerekli seçim işlemlerinin hazırlık çalışmalarını yürütmek. 

16 Öğrencilerin eğitim-öğretim ile ilgili sorularını nazik bir şekilde cevaplamak veya ilgili birime yönlendirmek.

17.Yükseköğretim kurumunca istenilen belgeleri hazırlamak.

18.Öğrencilerle ilgili evrakları arşivlemek, dosyalamak,

19.Öğrenciler adına  yönetim kurullarında alınan tüm kararların yerine getirlemesini ve uygulanmasını sağlamak. 

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV TANIMLARI



20.Danışmanların öğrencilere atanmasını sağlamak.

21.Öğrencilerin belge isteklerini karşılamak.

22Öğrenci Olayları ile ilgili yazışmaları yapmak. 

23.Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin mezuniyetlerini titizlikle incelemek ve hazırlamak.

24.Öğretim üyelerinin /görevlilerinin vize, final ve sonuç notlarının zamanında programa girip girmediklerini kontrol etmek. Program çıktılarını almak.

25.Kurumlararası yatay geçiş iş ve işlemlerini yapmak.

26. Meslek Yüksekokulumuzda öğrenim gören ve staj yapmaya tabii olan öğrencilerin staj yönetmeliği, senato, staj kurulu Sosyal Güvenlik Kurumu ve YÖK'ün belirlediği 

yönetmelik hükümlerine göre staj iş ve işlemlerini takip etmek. 

27 Çalışma ortamına giren tüm kişilerin ortamdan memnun ayrılmasını sağlamak.

28.Okul idaresinin verdiği diğer işleri yapmak. 

29. 657 Sayılı Kanun'un 11. Maddesini Uygulamak. "Devlet Memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri 

yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar."

Malzemeler : Bilgisayar, Yazıcı, Faks, Büro malzemeleri 

Gözetim : Memur

Mali Sorumluluk : Yok

Çalışma Koşulları : Büro Ortamı

Kişisel Nitelikler : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesi


