
Görev Adı Bölüm Başkanı 

 lk Amiri Müdür 

Astları Bolvadin Sağlık Hizmetleri  Sağlık Hizmetleri  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Akademik ve  dari Personeli 

Vekalet Eden Bölüm Öğretim Görevlileri 

Görevin Kısa 
Tanımı 

 l ili Mevzuat Çerçevesinde, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi üst yönetimi 
tarafından belirlenen vizyon, misyon, amaç ve ilkeler doğrultusunda; Yüksekokulun vizyon 
ve misyonunu  erçekleştirmek için eğitim-öğretimin ve idari işlerin etkinlik, verimlilik ve etik 
ilkelerine  öre planlanması, ör ütlenmesi, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, kararlar 
alınması ve 
denetlenmesi. 

Görev, Yetki ve 
Sorumluluklar 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda verilen  örevleri yapmak. 

 Bölüm kuruluna başkanlık etmek. 
 Bölümün ihtiyaçlarını Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak rapor etmek. 

 Bölümün ders dağılımının öğretim elemanları arasında den eli bir şekilde yapılmasını 
sağlamak. 

 Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak. 
 Bölümün eğitim-öğretimle il ili sorunlarını tespit etmek, Yüksekokul Müdürlüğüne 

iletmek. 
 Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde  erçekleşmesi 

amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının 
oluşmasını sağlamak. 

 Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenmek. 

 Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak. 

 Yüksekokul Kuruluna katılarak kurula bölüm hakkında  erekli bil ileri sunmak. 
 Bölüm Başkanı,  örevleri ve yaptığı tüm iş/işlemlerden dolayı Müdüre karşı sorumludur. 

Görevin 

Gerektirdiği 
Nitelikler 

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yazılı olan niteliklere sahip olmak. 
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