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MMiinniisstteerriiaall  DDeecciissiioonn  NNoo..  7722//22000044  
  

CCoolllleeggeess  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  BByyllaawwss  

  
  IInn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  CCiivviill  SSeerrvviiccee  LLaaww  iissssuueedd  bbyy  tthhee  RRooyyaall  

DDeeccrreeee  NNoo..  88//8800  aanndd  iittss  aammeennddmmeennttss,,  aanndd    
 

  EExxeeccuuttiivvee  BByyllaawwss  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  CCiivviill  SSeerrvviiccee  LLaaww  iissssuueedd  

bbyy  tthhee  RRooyyaall  DDeeccrreeee  NNoo..  5522//8844  aanndd  tthheeiirr  aammeennddmmeennttss,,  aanndd    
 

  RRooyyaall  DDeeccrreeee  NNoo..  55//9900  oonn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

LLaabboorr  aanndd  VVooccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg,,  aanndd    
 

  RRooyyaall  DDeeccrreeee  NNoo..  111155//9911  aanndd  iittss  aammeennddmmeennttss  tthhaatt  iinncclluuddee  tthhee  

eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  VVooccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg  AAuutthhoorriittyy  wwiitthh  tthhee  

ppoowweerrss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  aacchhiieevveemmeenntt  ooff  iittss  oobbjjeeccttiivveess  iinncclluuddiinngg  tthhee  

eessttaabblliisshhmmeenntt  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ssppeecciiaalliizzeedd  tteecchhnniiccaall  iinnssttiittuuttiioonnss  

ssuucchh  aass  tteecchhnniiccaall  ccoolllleeggeess  aanndd  vvooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg  iinnssttiittuutteess,,  ffoorr  tthhee  

pprreeppaarraattiioonn,,  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  qquuaalliiffyyiinngg  ooff  cciittiizzeennss,,  aanndd  tthhee  

iissssuuaannccee  ooff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  bbyyllaawwss  aanndd  
 

  RRooyyaall  DDeeccrreeee  NNoo..  8844//9977  iinnccoorrppoorraattiinngg  tthhee  aabboolliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  

VVooccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg  AAuutthhoorriittyy  aanndd  tthhee  ddeevvoolluuttiioonn  ooff  iittss  

ccoommppeetteenncciieess,,  aasssseettss  aanndd  aallllooccaattiioonnss  ttoo  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  SSoocciiaall  

AAffffaaiirrss,,  LLaabboorr  aanndd  VVooccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg,,  aanndd  
 

  RRooyyaall  DDeeccrreeee  NNoo..  6655//9988  oonn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  aa  CCoouunncciill  ffoorr  

HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn,,  aanndd  
 

  RRooyyaall  DDeeccrreeee  NNoo..  9900//9988  aapppprroovviinngg  MMiinniissttrryy  ooff  SSoocciiaall  AAffffaaiirrss,,  

LLaabboorr  aanndd  VVooccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg  BByyllaawwss,,  aanndd  
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  RRooyyaall  DDeeccrreeee  NNoo..  8844//22000011  oonn  cchhaannggiinngg  tthhee  nnaammee  ooff  ““TThhee  GGeenneerraall  

DDiirreeccttoorraattee  ffoorr  TTeecchhnniiccaall  EEdduuccaattiioonn””  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  SSoocciiaall  

AAffffaaiirrss,,  LLaabboorr  aanndd  VVooccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg  ttoo  ““TThhee  GGeenneerraall  

DDiirreeccttoorraattee  ffoorr  TTeecchhnnoollooggiiccaall  EEdduuccaattiioonn””,,  aanndd  
 

  RRooyyaall  DDeeccrreeee  NNoo..  110088//22000011  oonn  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  

MMaannppoowweerr,,  aanndd  tthhee  ddeevvoolluuttiioonn  ooff  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  LLaabboorr  aanndd  

VVooccaattiioonnaall  TTrraaiinniinngg  ttoo  iitt,,  aanndd  
 

  DDeecciissiioonn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoouunncciill  ooff  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  iinn  iittss  sseeccoonndd  

sseessssiioonn  iinn  22000011,,  hheelldd  oonn  2266
tthh

  SSaaffaarr  11442222  ((HH))  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  2200
tthh

  

MMaayy  22000011,,  aapppprroovviinngg  tthhee  cchhaannggee  ooff  tthhee  nnaammee  ““MMuussccaatt  TTeecchhnniiccaall  

IInndduussttrriiaall  CCoolllleeggee””  ttoo  aa  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  aawwaarrddiinngg  aa  BBaacchheelloorr''ss  

ddeeggrreeee  iinn  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssttuuddiieess  uunnddeerr  tthhee  nnaammee  ooff  ““TThhee  HHiigghheerr  

CCoolllleeggee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy””,,  aanndd  aapppprroovviinngg  tthhee  cchhaannggee  ooff  tthhee  nnaammee  ooff  

““TThhee  TTeecchhnniiccaall  IInndduussttrriiaall  CCoolllleeggeess””  ttoo  ““CCoolllleeggeess  ooff  TTeecchhnnoollooggyy””,,  

aawwaarrddiinngg  tthhee  NNaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggiiccaall  DDiipplloommaa,,  aanndd  
 

  DDeecciissiioonn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoouunncciill  ooff  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  iinn  iittss  ffiirrsstt  

sseessssiioonn,,  22000033,,  hheelldd  oonn  tthhee  11
sstt
  RRaabbiiee  AAwwaall,,  11442244  ((HH))  ccoorrrreessppoonnddiinngg  

ttoo  33
rrdd

  MMaayy  22000033,,  aapppprroovviinngg  tthhee  nneeww  ssttuuddyy  pprrooggrraammss  iinn  tthhee  HHiigghheerr  

CCoolllleeggee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMuussccaatt,,  aanndd  tthhee  rreeggiioonnaall  CCoolllleeggeess  ooff  

TTeecchhnnoollooggyy,,  aanndd    
 

  MMiinniisstteerriiaall  DDeecciissiioonn  NNoo..  8800//8899  oonn  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  OOmmaann  TTeecchhnniiccaall  

IInndduussttrriiaall  CCoolllleeggeess''  BByyllaawwss,,  aanndd  
 

  MMiinniisstteerriiaall  DDeecciissiioonn  NNoo..  4444//9999  aapppprroovviinngg  tthhee  sscchheedduulleess  ooff  

aaccaaddeemmiicc  ppoossttss,,  iinnssttrruuccttoorrss’’  ppoossttss,,  aanndd  tthhee  llaabboorraattoorryy  aanndd  wwoorrkksshhoopp  

tteecchhnniicciiaannss  aatt  tthhee  TTeecchhnniiccaall  IInndduussttrriiaall  CCoolllleeggeess,,  aanndd  aammeennddeedd  bbyy  

tthhee  MMiinniisstteerriiaall  DDeecciissiioonn  NNoo..  2277//22000011,,  aanndd  
 

  MMiinniisstteerriiaall  DDeecciissiioonn  NNoo..  115555//22000011  eennddoorrssiinngg  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

ddiivviissiioonnss  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  SSoocciiaall  AAffffaaiirrss,,  LLaabboorr  aanndd  VVooccaattiioonnaall  

TTrraaiinniinngg,,  aanndd  ssttiippuullaattiinngg  tthhee  ssuubbjjeeccttiioonn  ooff  tthhee  TTeecchhnniiccaall  IInndduussttrriiaall  

CCoolllleeggeess  ttoo  tthhee  GGeenneerraall  DDiirreeccttoorraattee  ffoorr  TTeecchhnnoollooggiiccaall  EEdduuccaattiioonn,,  

aanndd  
 

  MMiinniisstteerriiaall  DDeecciissiioonn  NNoo..  116655//22000011,,  cchhaannggiinngg  tthhee  nnaammee  ooff  ““TThhee  

TTeecchhnniiccaall  IInndduussttrriiaall  CCoolllleeggee””,,  MMuussccaatt,,  ttoo  ““TThhee  HHiigghheerr  CCoolllleeggee  ooff  

TTeecchhnnoollooggyy””,,  aass  aa  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  aawwaarrddiinngg  aa  BBaacchheelloorr''ss  ddeeggrreeee  

iinn  tteecchhnnoollooggiiccaall  ssttuuddiieess,,  aanndd  
 

  MMiinniisstteerriiaall  DDeecciissiioonn  NNoo..  117744//22000011  cchhaannggiinngg  tthhee  nnaammeess  ooff  tthhee  

rreeggiioonnaall  ““TTeecchhnniiccaall  IInndduussttrriiaall  CCoolllleeggeess””  ttoo  ““CCoolllleeggeess  ooff  



33  

TTeecchhnnoollooggyy””,,  aanndd  cchhaannggiinngg  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  ccuurrrreennttllyy  iimmpplleemmeenntteedd  

DDiipplloommaa  ssttuuddyy  ooff  tthhee  TTeecchhnniiccaall  IInndduussttrriiaall  CCoolllleeggeess  ttoo  bbeeccoommee  

““TThhee  NNaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggiiccaall  DDiipplloommaa””,,  aanndd    

  

  FFoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  ppuubblliicc  iinntteerreesstt::  
 

IItt  hhaass  bbeeeenn  ddeecciiddeedd::  

  
AArrttiiccllee  11  
  

TToo  ooppeerraattee  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  aattttaacchheedd  HHiigghheerr  

CCoolllleeggee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  tthhee  ootthheerr  CCoolllleeggeess  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  BByyllaawwss,,  

uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  MMaannppoowweerr..      

  

AArrttiiccllee  22    
  

TThhee  MMiinniisstteerriiaall  DDeecciissiioonn  NNoo..  8800//8899  iissssuueedd  oonn  OOmmaann  TTeecchhnniiccaall  IInndduussttrriiaall  

CCoolllleeggee  BByyllaawwss  wwiillll  bbee  ccaanncceelllleedd..    LLiikkeewwiissee,,  wwhhaatteevveerr  ddiissaaggrreeeess  wwiitthh  oorr  

ccoonnttrraaddiiccttss  tthheessee  bbyyllaawwss  wwiillll  bbee  ccaanncceelllleedd..      
 

AArrttiiccllee  33 
  

The aforementioned Ministerial Decision No. 44/99 amended by the 

Ministerial Decision No. 27/2001 will remain effective until amended or 

cancelled.  The aforementioned Civil Service Law and its executive 

bylaws will be applied where no specific text is provided in the 

aforementioned two decisions and these bylaws.   
  

AArrttiiccllee  44  
  

TThhiiss  ddeecciissiioonn  wwiillll  bbee  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  OOffffiicciiaall  GGaazzeettttee,,  aanndd  wwiillll  bbee  

eeffffeeccttiivvee  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  iittss  ppuubblliiccaattiioonn  wwiitthh  tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  CChhaapptteerrss  55,,  

66,,  77  aanndd  99  ooff  tthhee  aattttaacchheedd  BByyllaawwss,,  wwhhoossee  pprroovviissiioonnss  wwiillll  ccoommee  iinnttoo  eeffffeecctt  

ssttaarrttiinngg  ffrroomm  tthhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  22000044//22000055..      

  

  

  

  

  

  

JJuummaa  bbiinn  AAllii  bbiinn  JJuummaa  

MMiinniisstteerr  ooff  MMaannppoowweerr  
  

IIssssuueedd  oonn  2299  MMuuhhaarrrraamm  11442255  ((HH))  

CCoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  2211
sstt
  MMaarrcchh  22000044..  
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CCOONNTTEENNTTSS  

  

  

PPaaggee  

BBYYLLAAWWSS::    MMiinniisstteerriiaall  DDeecciissiioonn  NNoo..  7722//22000044  

      CCoolllleeggeess  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  BByyllaawwss                          11  
  

PPAARRTT  OONNEE::  DDeeffiinniittiioonnss  aanndd  OObbjjeeccttiivveess                            55  
  

11..  CChhaapptteerr  OOnnee::  DDeeffiinniittiioonnss                                55  

22..  CChhaapptteerr  TTwwoo::  OObbjjeeccttiivveess                                66  
  

PPAARRTT  TTWWOO::  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  FFoorrmmaattiioonn,,  DDuuttiieess    

      aanndd  SSeeccrreettaarriiaatt                                88  
  

11..  CChhaapptteerr  OOnnee::  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  FFoorrmmaattiioonn                          88  

22..  CChhaapptteerr  TTwwoo::  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  DDuuttiieess                            99  

33..  CChhaapptteerr  TThhrreeee::  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  SSeeccrreettaarriiaatt                      1100  
  

PPAARRTT  TTHHRREEEE::  GGeenneerraall  SSuuppeerrvviissiioonn  ooff  CCoolllleeggeess                      1111  
  

PPAARRTT  FFOOUURR::  CCoolllleeggee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  OOrrggaanniizzaattiioonn                    1122  
  

11..  CChhaapptteerr  OOnnee::  TThhee  CCoolllleeggee  DDeeaann                          1122  

22..  CChhaapptteerr  TTwwoo::  AAssssiissttaanntt  DDeeaannss                          1133  

33..  CChhaapptteerr  TThhrreeee::  CCoolllleeggee  CCoouunncciill  FFoorrmmaattiioonn  aanndd  DDuuttiieess                  1166  

44..  CChhaapptteerr  FFoouurr::  CCeenntteerrss  aanndd  DDeeppaarrttmmeennttss                        1188  

55..  CChhaapptteerr  FFiivvee::  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss                          2277  

66..  CChhaapptteerr  SSiixx::  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  FFiinnaanncciiaall  AAffffaaiirrss                    3300  
  

PPAARRTT  FFIIVVEE::    AAddmmiissssiioonn                              3333  
  

PPAARRTT  SSIIXX::    SSyysstteemm  aanndd  DDuurraattiioonn  ooff  SSttuuddyy                      3388  
  

PPAARRTT  SSEEVVEENN::  EExxaammiinnaattiioonnss  aanndd  AAsssseessssmmeenntt                      4455  
  

PPAARRTT  EEIIGGHHTT::  DDiisscciipplliinnee  aanndd  OOrrddeerr                          4499  
  

PPAARRTT  NNIINNEE::  SSttuuddeenntt  DDiisscciipplliinnaarryy  SSyysstteemm                        5511  
  

PPAARRTT  TTEENN::  DDuuttiieess  ooff  TTeeaacchhiinngg  aanndd  TTeecchhnniiccaall  SSuuppppoorrtt    

      SSttaaffff                                5566  
  

PPAARRTT  EELLEEVVEENN::  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee                          5577  
  

AAPPPPEENNDDIIXX  11::  OOrrggaanniizzaattiioonn  CChhaarrtt  ooff  tthhee  CCoolllleeggeess                      5588  
  

AAPPPPEENNDDIIXX  22::  SSttuuddyy  LLeevveellss  aanndd  SSyysstteemm  ooff  PPrrooggrreessss  CChhaarrtt                  5599  
  

AAPPPPEENNDDIIXX  33::  SSttuuddyy  LLeevveellss  aanndd  RReeqquuiirreedd  NNoo..  ooff  CCrreeddiitt  HHoouurrss                  6600  
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CCOOLLLLEEGGEESS  OOFF  TTEECCHHNNOOLLOOGGYY    

BBYYLLAAWWSS**  

  

  

  

  
  

PPAARRTT  OONNEE::  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  AANNDD  OOBBJJEECCTTIIVVEESS    
  

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  OONNEE::  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  
  

  

AArrttiiccllee  11    
  

OOnn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthheessee  bbyyllaawwss,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwoorrddss  

aanndd  eexxpprreessssiioonnss  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ssppeecciiffiicc  mmeeaanniinnggss  sshhoowwnn  aaggaaiinnsstt  eeaacchh,,  

uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssttaatteedd  oorr  iinnddiiccaatteedd  iinn  tthhee  ccoonntteexxtt::  
  

TThhee  MMiinniissttrryy::    TThhee  MMiinniissttrryy  ooff  MMaannppoowweerr  
  

TThhee  MMiinniisstteerr::    TThhee  MMiinniisstteerr  ooff  MMaannppoowweerr  
  

BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess::  CCoolllleeggeess  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  
  

TThhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy::  TThhee  MMiinniissttrryy’’ss  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy  ffoorr  VVooccaattiioonnaall    

        TTrraaiinniinngg..  
  

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall::    TThhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ffoorr  TTeecchhnnoollooggiiccaall    

        EEdduuccaattiioonn..  
  

CCoolllleeggeess  ooff  TTeecchhnnoollooggyy::  CCoonnssiisstt  ooff  tthhee  HHiigghheerr  CCoolllleeggeess  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  

tthhaatt  aawwaarrdd  tthhee  CCeerrttiiffiiccaattee,,  DDiipplloommaa,,  HHiigghheerr  

DDiipplloommaa  aanndd  aa  BBaacchheelloorr''ss  DDeeggrreeee,,  aanndd  tthhee  ootthheerr  

CCoolllleeggeess  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  tthhaatt  aawwaarrdd  tthhee  

CCeerrttiiffiiccaattee,,  DDiipplloommaa,,  aanndd  HHiigghheerr  DDiipplloommaa  

uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  MMaannppoowweerr  
  

TThhee  CCoolllleeggee  DDeeaann::  TThhee  DDeeaann  ooff  aannyy  ooff  tthhee  HHiigghheerr  CCoolllleeggeess  ooff  

TTeecchhnnoollooggyy  oorr  aannyy  ooff  tthhee  ootthheerr  CCoolllleeggeess  ooff  

TTeecchhnnoollooggyy  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  MMaannppoowweerr..    
  

**  IInn  ccaassee  ooff  aannyy  ddiissppuuttee  oorr  ccoonnfflliicctt,,  tthhee  AArraabbiicc  vveerrssiioonn  ooff  tthheessee  BByyllaawwss  pprreevvaaiillss..      
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CCoolllleeggee  CCoouunncciill::    TThhee  ccoouunncciill  ooff  aannyy  ooff  tthhee  HHiigghheerr  CCoolllleeggeess  ooff  

TTeecchhnnoollooggyy  oorr  aannyy  ooff  tthhee  ootthheerr  CCoolllleeggeess  ooff  

TTeecchhnnoollooggyy  uunnddeerr  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  MMaannppoowweerr..  
  

MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee      

TTeeaacchhiinngg  SSttaaffff::    TThhee  hhoollddeerrss  ooff  aaccaaddeemmiicc  ppoossttss::  lleeccttuurreerrss,,  sseenniioorr  

aassssiissttaanntt  lleeccttuurreerrss,,  aanndd  aassssiissttaanntt  lleeccttuurreerrss..  
  

TTeecchhnniiccaall  SSuuppppoorrtt  

SSttaaffff::    TTrraaiinneerrss  ((sseenniioorr  ttrraaiinneerr,,  sseeccoonndd  ttrraaiinneerr  aanndd  tthhiirrdd  

ttrraaiinneerr)),,  aass  wweellll  aass  llaabboorraattoorryy  oorr  wwoorrkksshhoopp  

tteecchhnniicciiaannss..      
  

PPaarraalllleell  EEdduuccaattiioonn  

PPrrooggrraammss::    PPrrooggrraammss  tthhaatt  aarree  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  ccoolllleeggee  ssttuuddyy  

pprrooggrraammss,,  bbuutt  ddeessiiggnneedd  ttoo  eennaabbllee  ssttuuddeennttss  wwhhoo  

ccoouulldd  nnoott  aattttaaiinn  tthhee  ccoommppeettiittiivvee  aavveerraaggeess  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ccoolllleeggee  

ssyysstteemmss,,  ttoo  pprroocceeeedd  wwiitthh  tthheeiirr  ssttuuddiieess  aatt  tthhee  

ccoolllleeggee  wwiitthhoouutt  aaffffeeccttiinngg  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  

eedduuccaattiioonn,,  iinn  rreettuurrnn  ffoorr  ttuuiittiioonn  ffeeeess  ppaaiidd  bbyy  tthhee  

ssttuuddeennttss..  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  TTWWOO::  OOBBJJEECCTTIIVVEESS  

  
AArrttiiccllee  22  
  

TThhee  HHiigghheerr  CCoolllleeggeess  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  tthhee  CCoolllleeggeess  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  aarree  

aaccaaddeemmiicc  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  iinnssttiittuuttiioonnss  wwhhiicchh  aaiimm  aatt::  
  

11..  WWoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tteecchhnniiccaall  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

kknnoowwlleeddggee  iinn  tteecchhnnoollooggiiccaall  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ffiieellddss  iinn  lliinnee  wwiitthh  

tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett..      

22..  MMeeeettiinngg  tthhee  ssttuuddeennttss’’  nneeeeddss  bbyy  ccrreeaattiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  ffoorr  

iinnddiivviidduuaall,,  ssoocciiaall,,  aaccaaddeemmiicc,,  tteecchhnnoollooggiiccaall  aanndd  vvooccaattiioonnaall  

ddeevveellooppmmeenntt..  

33..  BBrriinnggiinngg  uupp  aa  ggeenneerraattiioonn  ooff  hhiigghhllyy  ccoommppeetteenntt  tteecchhnniicciiaannss  tthhrroouugghh  

tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  aaccccrreeddiitteedd,,  hhiigghh  qquuaalliittyy  tteecchhnnoollooggiiccaall  pprrooggrraammss..  

44..  CCaatteerriinngg  ffoorr  tthhee  pprriivvaattee  aanndd  tthhee  ppuubblliicc  sseeccttoorrss''  nneeeeddss  wwiitthh  

tteecchhnniiccaallllyy  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivveellyy  qquuaalliiffiieedd  ppeerrssoonnnneell..  

55..  OOffffeerriinngg  tteecchhnnoollooggiiccaall,,  ppaarraalllleell  eedduuccaattiioonn  aanndd  ttrraaiinniinngg  sseerrvviicceess..  

66..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aanndd  ppuubblliisshhiinngg  sscciieennttiiffiicc  aanndd  aapppplliieedd  rreesseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  

bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  ccoolllleeggeess  ooff  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  tthhee  ccoommmmuunniittyy..      
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PPAARRTT  TTWWOO::  BBOOAARRDD  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  

FFOORRMMAATTIIOONN,,  FFUUNNCCTTIIOONN  AANNDD  SSEECCRREETTAARRIIAATT  
  

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  OONNEE::  BBOOAARRDD  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  

              FFOORRMMAATTIIOONN
  11

  
  

  

AArrttiiccllee  33  
  

TThhee  CCoolllleeggeess  hhaavvee  aa  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ffoorrmmeedd  bbyy  aa  MMiinniisstteerriiaall  DDeecciissiioonn..    

IItt  wwiillll  bbee  cchhaaiirreedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  aanndd  ccoommpprriisseess  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff::  
  

11..  TThhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy,,  DDeeppuuttyy  CChhaaiirrmmaann  

22..  AA  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHiigghheerr  EEdduuccaattiioonn  

33..  AA  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  FFiinnaannccee  

44..  AA  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  NNaattiioonnaall  EEccoonnoommyy  

55..  AA  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  CCoommmmeerrccee  aanndd  IInndduussttrryy  

66..  AA  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  OOmmaann  CChhaammbbeerr  ooff  CCoommmmeerrccee  aanndd  

IInndduussttrryy  

77..  FFoouurr  rreepprreesseennttaattiivveess  ooff  tthhee  SSeeccttoorraall  CCoommmmiitttteeeess  eessttaabblliisshheedd  bbyy  

tthhee  MMiinniissttrryy  

88..  TThhee  MMiinniissttrryy’’ss  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  ffoorr  PPllaannnniinngg  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  

99..  TThhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  

1100..  TTwwoo  ooff  tthhee  CCoolllleeggeess’’  DDeeaannss  

1111..  TThhee  BBooaarrdd’’ss  sseeccrreettaarryy,,  aass  aa  mmeemmbbeerr  aanndd  rreeppoorrtteerr..      
  

TThhee  BBooaarrdd  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  sseeeekk  tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  aannyy  ssppeecciiaalliissttss  oorr  

eexxppeerrttss  aanndd  iinnvviittee  tthheemm  ttoo  iittss  mmeeeettiinnggss  wwiitthhoouutt  ggrraannttiinngg  tthheemm  tthhee  rriigghhtt  

ttoo  vvoottee..      
  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  wwiillll  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  ffoouurr  ttiimmeess  aa  yyeeaarr,,  oorr  aass  

ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy  uuppoonn  iinnvviittaattiioonn  ffrroomm  tthhee  CChhaaiirrmmaann..    IIttss  mmeeeettiinnggss  

wwiillll  bbee  lleeggaall  iiff  aatttteennddeedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss..    TThhee  ddeecciissiioonnss  

wwiillll  bbee  vvaalliidd  iiff  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  vvootteess..    IInn  ccaassee  ooff  ttiieedd  vvoottee,,  

tthhee  cchhaaiirrmmaann’’ss  ssiiddee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ccaassttiinngg  vvoottee..      

  
11
AAppppeennddiixx  11  sshhoowwss  tthhee  GGeenneerraall  OOrrggaanniizzaattiioonn  ooff  tthhee  CCoolllleeggeess  



88  

  

CCHHAAPPTTEERR  TTWWOO::  BBOOAARRDD  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  DDUUTTIIEESS  
  

  

  

AArrttiiccllee  44  
  

TThhee  BBooaarrdd  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  sseettttiinngg  uupp  tthhee  ssttrraatteeggiieess  aanndd  ppoolliicciieess  

ooff  tthhee  ccoolllleeggeess  aanndd  ffoolllloowwiinngg  uupp  tthheeiirr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ppaarrttiiccuullaarrllyy::  
  

11..  AApppprroovviinngg  tthhee  ccoolllleeggeess’’  eedduuccaattiioonnaall  ssyysstteemm  aanndd  ssppeecciiffyyiinngg  tthheeiirr  

lleevveellss  ooff  ssttuuddyy,,  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  ttrraaiinniinngg  ccuurrrriiccuullaa,,  aass  wweellll  aass  

cceerrttiiffiiccaatteess  aanndd  aaccaaddeemmiicc  ddeeggrreeeess  aawwaarrddeedd,,  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  

tthhee  ccoonncceerrnneedd  bbooddiieess..      

22..  EEnnddoorrssiinngg  tthhee  ccoolllleeggeess’’  ppoolliicciieess  aanndd  ccrriitteerriiaa  oonn  aaddmmiissssiioonn..      

33..  EEnnddoorrssiinngg  tthhee  ccoolllleeggeess’’  iinntteerrnnaall  tteecchhnniiccaall,,  ffiinnaanncciiaall  aanndd  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  bbyyllaawwss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  ccoolllleeggeess  iinn  aa  

wwaayy  tthhaatt  ffaacciilliittaatteess  tthheeiirr  ddeevveellooppmmeenntt..      

44..  EEnnddoorrssiinngg  sseettttiinngg  uupp  sseeccttiioonnss,,  ccoommbbiinniinngg  oorr  cclloossiinngg  ddeeppaarrttmmeennttss,,  

aanndd  aapppprroovviinngg  tthheeiirr  pprrooggrraammss  aanndd  aaccttiioonn  ppllaannss..  

55..  EEnnddoorrssiinngg  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ppoolliiccyy  ffoorr  ccoolllleeggee  ddeeaannss,,  tthheeiirr  

aassssiissttaannttss,,  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  aanndd  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff..      

66..  DDiissccuussssiinngg  ppeerriiooddiiccaall  rreeppoorrttss  oonn  ccoolllleeggee  aaccttiivviittiieess  aanndd  mmaakkiinngg  tthhee  

aapppprroopprriiaattee  ddeecciissiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthheemm..  

77..  PPrroommoottiinngg  aaccaaddeemmiicc  rreesseeaarrcchh  aatt  tthhee  ccoolllleeggeess  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  

ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  sseeccttoorr  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  aanndd  aapppprroovviinngg  tthhee  

mmeecchhaanniissmm  ooff  ccooooppeerraattiioonn  aanndd  ccoooorrddiinnaattiioonn..      

88..  EEnnccoouurraaggiinngg  aaccaaddeemmiicc  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoolllleeggeess  aanndd  

ssiimmiillaarr  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn..  

99..  LLooookkiinngg  iinnttoo  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  mmooddeerrnniizzaattiioonn  aanndd  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ccoolllleeggeess’’  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss..      
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CCHHAAPPTTEERR  TTHHRREEEE::  BBOOAARRDD  OOFF  TTRRUUSSTTEEEESS  

                SSEECCRREETTAARRIIAATT  
  

  

  

AArrttiiccllee  55  
  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  wwiillll  hhaavvee  aa  ffuullll--ttiimmee  sseeccrreettaarryy  aanndd  rreeppoorrtteerr  ffoorr  iittss  

aaggeennddaa..    HHee//sshhee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess::  
  

11..  PPrreeppaarriinngg  tthhee  mmeeeettiinnggss''  aaggeennddaa  aanndd  sseennddiinngg  iitt  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  

mmeemmbbeerrss,,  pprreeppaarriinngg  tthhee  mmiinnuutteess,,  aanndd  ffoolllloowwiinngg  uupp  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ddeecciissiioonnss  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..      

22..  SSuuppeerrvviissiinngg  aallll  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  tteecchhnniiccaall  aassssiiggnnmmeennttss  ooff  tthhee  

BBooaarrdd..      

33..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  rreeppoorrttss  aanndd  rreesseeaarrcchh,,  aanndd  sseeeekkiinngg  

tthhee  aassssiissttaannccee  ooff  ssppeecciiaalliissttss  aanndd  eexxppeerrttss  wwhheenn  nneecceessssaarryy..      

44..  FFoolllloowwiinngg  uupp  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd''ss  ddeecciissiioonnss,,  aanndd  

pprreeppaarriinngg  ddeettaaiilleedd  rreeppoorrttss  oonn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  pprrooggrreessss..      

55..  AAnnyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..      

  

  



1100  

  

  

  
  

PPAARRTT  TTHHRREEEE::  GGEENNEERRAALL  SSUUPPEERRVVIISSIIOONN  OOFF  

CCOOLLLLEEGGEESS  
  

  

  

  

  

AArrttiiccllee  66    
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  hhiiss//hheerr  ootthheerr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  dduuttiieess,,  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy  

wwiillll  ggeenneerraallllyy  ssuuppeerrvviissee  tthhee  pprrooggrreessss  ooff  tthhee  ccoolllleeggeess..    HHee//sshhee  wwiillll  ffoollllooww--

uupp  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ppllaannss,,  pprrooggrraammss,,  oobbjjeeccttiivveess,,  aanndd  ooff  tthhee  

mmeeaassuurreess  ooff  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee..  

TThhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy  wwiillll  aallssoo  pprreeppaarree  tthhee  MMiinniissttrryy’’ss  ppllaannss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  

tteecchhnnoollooggiiccaall  eedduuccaattiioonn  iinn  tthhee  lliigghhtt  ooff  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ddeevveellooppmmeennttaall  

ppllaannss  aanndd  llaabboorr  mmaarrkkeett  nneeeeddss..    HHee//sshhee  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  iinnvviittee  tthhee  DDeeaannss  ooff  

tthhee  ccoolllleeggeess  ttoo  ppeerriiooddiiccaall  mmeeeettiinnggss  ttoo  ddiissccuussss  ccoolllleeggee  aaffffaaiirrss,,  ggeenneerraall  

ppoolliicciieess,,  ppeerriiooddiiccaall  rreeppoorrttss,,  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  ccoolllleeggeess  aanndd  aannyy  

ootthheerr  iissssuueess  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ssoouunndd  aanndd  ssmmooootthh  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  

ccoolllleeggeess..      

  

  

AArrttiiccllee  77  
  

TThhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ssmmooootthh  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  

ccoolllleeggeess..    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  hhiiss//hheerr  ootthheerr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  dduuttiieess,,  hhee//sshhee  

wwiillll  ssuuppeerrvviissee  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss,,  tthhee  ddeecciissiioonnss  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess,,  aanndd  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  tthhee  ddeecciissiioonnss  tthhaatt  

ffaacciilliittaattee  tthhee  aapppprroopprriiaattee  oonnggooiinngg  ooff  wwoorrkk  wwiitthhiinn  hhiiss//hheerr  aauutthhoorriittyy  iinn  

ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy..    HHee//sshhee  wwiillll  aallssoo  ssuuppeerrvviissee  tthhee  

ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tteecchhnnoollooggiiccaall  eedduuccaattiioonn,,  ttrraaiinniinngg  aanndd  ppaarraalllleell  pprrooggrraammss,,  

aanndd  aasscceerrttaaiinn  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  ssttaannddaarrddss..    AAtt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  aaccaaddeemmiicc  

yyeeaarr,,  hhee//sshhee  wwiillll  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  aa  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  aaccttiivviittiieess  

ooff  tthhee  ccoolllleeggeess  aanndd  tthhee  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  tthheeiirr  ffuurrtthheerr  ddeevveellooppmmeenntt,,  aafftteerr  tthhee  

UUnnddeerrsseeccrreettaarryy’’ss  aapppprroovvaall..      
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PPAARRTT  FFOOUURR::  CCOOLLLLEEGGEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  AANNDD  

OORRGGAANNIIZZAATTIIOONN  
  

  

  

  

AArrttiiccllee  88    
  

TThhee  CCoolllleeggee  wwiillll  bbee  mmaannaaggeedd  bbyy::  
  

  TThhee  CCoolllleeggee  DDeeaann  

  TThhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill  
  

TThhee  DDeeaann,,  AAssssiissttaanntt  DDeeaannss,,  HHeeaaddss  ooff  CCeenntteerrss,,  DDeeppaarrttmmeennttss,,  SSeeccttiioonnss,,  tthhee  

tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssttaaffff  wwiillll  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  aa  mmiinniisstteerriiaall  ddeecciissiioonn  iinn  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroocceedduurreess..      

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  OONNEE::  TTHHEE  CCOOLLLLEEGGEE  DDEEAANN  
  

  

AArrttiiccllee  99  
  

EEaacchh  ccoolllleeggee  wwiillll  hhaavvee  aa  DDeeaann,,  wwhhoo  iiss  aa  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  mmeemmbbeerr..    HHee//sshhee  

wwiillll  bbee  mmaannaaggiinngg  tthhee  aaccaaddeemmiicc,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  ffiinnaanncciiaall  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  

ccoolllleeggee  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  eennssuurreess  tthhee  ssmmooootthh  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  ccoolllleeggee,,  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  tthhee  BByyllaawwss..    HHee//sshhee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess::  
  

11..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  aanndd  ttrraaiinniinngg  ppllaannss,,  

aanndd  wwoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  aaccccoommpplliisshhiinngg  tthheemm  wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmee  

ffrraammeewwoorrkk..      

22..  CCoooorrddiinnaattiinngg  ccoolllleeggee  aaccttiivviittiieess  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  

iinnssttiittuuttiioonnss..      

33..  SSppeecciiffyyiinngg  ccoolllleeggee  nneeeeddss  ffoorr  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssttaaffff,,  

rreeccoommmmeennddiinngg  tthheeiirr  aappppooiinnttmmeennttss  aafftteerr  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  CCoolllleeggee  

CCoouunncciill,,  aanndd  wwoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  ccoommpplleemmeennttiinngg  ccoolllleeggee  nneeeeddss  ffoorr  

ccoonnssttrruuccttiioonnss,,  eeqquuiippmmeenntt,,  ffaacciilliittiieess,,  bbooookkss,,  eettcc..  

44..  IIssssuuiinngg  iinntteerrnnaall  ddeecciissiioonnss  nneecceessssaarryy  ffoorr  tthhee  ssmmooootthh  rruunnnniinngg  ooff  tthhee  

ccoolllleeggee..      
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55..  MMoonniittoorriinngg  tthhee  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraammss,,  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  ddiisscciipplliinnee  iinn  

ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  tthhee  ccoonncceerrnneedd  aassssiissttaanntt  ddeeaannss  aanndd  tthhee  hheeaaddss  ooff  

cceenntteerrss  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss..      

66..  PPrreeppaarriinngg  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  pprrooggrreessss  rreeppoorrtt  eeaacchh  sseemmeesstteerr  oonn  tthhee  

pprrooggrraammss  aanndd  ppeerrffoorrmmaannccee,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  aaffffaaiirrss  aanndd  ccoolllleeggee  aaccttiivviittiieess  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall,,  aafftteerr  rreevviieewwiinngg  iitt  wwiitthh  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill..  

77..  CChhaaiirriinngg  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill,,  oorrggaanniizziinngg  iittss  wwoorrkk,,  iinnvviittiinngg  ttoo  iittss  

mmeeeettiinnggss,,  eennssuurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  iittss  ddeecciissiioonnss  aanndd  

rreeppoorrttiinngg  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  mmeeeettiinnggss  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall,,  wwiitthhiinn  aa  

wweeeekk  ffrroomm  tthheeiirr  iissssuuaannccee..      

88..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  mmeeaassuurreess  iinn  

tthhee  ccoolllleeggee..      

99..  PPrreeppaarriinngg  tthhee  ccoolllleeggee  aannnnuuaall  bbuuddggeett,,  aanndd  ssuubbmmiittttiinngg  iitt  ttoo  tthhee  

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall,,  aafftteerr  pprreesseennttiinngg  iitt  ttoo  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill..  

1100..  SSuubbmmiittttiinngg  aann  aannnnuuaall  ddeevveellooppmmeennttaall  aaccttiioonn  ppllaann  oonn  ccoolllleeggee  

pprroojjeeccttss  ttoo  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall..  

1111..  AAsssseessssiinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  aassssiissttaanntt  ddeeaannss  aanndd  tthhee  hheeaaddss  ooff  

cceenntteerrss,,  aass  wweellll  aass  tteecchhnniicciiaannss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorrss  uunnddeerr  hhiiss//hheerr  

ddiirreecctt  ssuuppeerrvviissiioonn..  

1122..  EEnnddoorrssiinngg  ssttaaffff  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  hheeaaddss  ooff  cceenntteerrss  

aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss  oonn  ccoolllleeggee  ppeerrssoonnnneell,,  rreeccoommmmeennddiinngg  tthheeiirr  

pprroommoottiioonn,,  rreenneewwaall  oorr  tteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthheeiirr  sseerrvviiccee  ccoonnttrraaccttss,,  iinn  

ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ccoonncceerrnneedd  aassssiissttaanntt  ddeeaannss,,  tthhee  hheeaaddss  ooff  

cceenntteerrss  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss..      

1133..  SSaaffeegguuaarrddiinngg  ccoolllleeggee  pprrooppeerrttyy..      

1144..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall..      

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  TTWWOO::  AASSSSIISSTTAANNTT  DDEEAANNSS  
  

  

AArrttiiccllee  1100  
  

TThhee  DDeeaann  ooff  eeaacchh  ccoolllleeggee  hhaass  tthhrreeee  AAssssiissttaanntt  DDeeaannss,,  wwhhoo  aarree  tteeaacchhiinngg  

ssttaaffff  mmeemmbbeerrss..    TThheeyy  aarree  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaannss  ffoorr::  

  AAccaaddeemmiicc  AAffffaaiirrss  

  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss    

  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  FFiinnaanncciiaall  AAffffaaiirrss..      
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AArrttiiccllee  1111  
  

TThhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  AAccaaddeemmiicc  AAffffaaiirrss  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  SSuuppeerrvviissiinngg  ccoolllleeggee  aaccaaddeemmiicc  aaccttiivviittiieess..  

22..  MMoonniittoorriinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff,,  iinn  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  

tthhee  ccoonncceerrnneedd  hheeaaddss  ooff  cceenntteerrss  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss..      

33..  SSppeecciiffyyiinngg  ccoolllleeggee  nneeeeddss  ffoorr  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  iinn  

ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  cceenntteerrss,,  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  ccoonncceerrnneedd  bbooddiieess..      

44..  SSppeecciiffyyiinngg  ccoolllleeggee  nneeeeddss  ffoorr  tthhee  ssuupppplliieess  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  

aaccttiivviittiieess,,  ssuucchh  aass  eeqquuiippmmeenntt,,  ssttuuddyy  hhaallllss,,  eedduuccaattiioonnaall  rreessoouurrcceess,,  

ccoommppuutteerrss,,  wwoorrkksshhooppss,,  llaabboorraattoorriieess,,  aanndd  wwoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  

ddeevveellooppiinngg  tthheemm..  

55..  PPrreeppaarriinngg  aallll  nneeeeddeedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ssttaattiissttiiccss..  

66..  OOffffeerriinngg  tteecchhnniiccaall  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  DDeeaann  iinn  oorrggaanniizziinngg  

eexxaammiinnaattiioonnss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  ccoommmmiitttteeeess,,  ddeetteerrmmiinniinngg  

tthhee  nnuummbbeerr  ooff  iinnvviiggiillaattoorrss,,  aass  wweellll  aass  ssuuppeerrvviissiinngg  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  

qquueessttiioonn  ppaappeerrss  aanndd  sscchheedduulleess..      

77..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  mmeeaassuurreess  iinn  

aaccaaddeemmiicc  aaccttiivviittiieess,,  aanndd  ssuuggggeessttiinngg  mmeeaannss  ooff  ddeevveellooppiinngg  tthheemm..      

88..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  sscciieennttiiffiicc  ppaammpphhlleettss,,  mmaaggaazziinneess  aanndd  

ppeerriiooddiiccaallss..      

99..  SSuuppeerrvviissiinngg  aanndd  oorrggaanniizziinngg  lleeccttuurreess,,  sseemmiinnaarrss  aanndd  mmeeeettiinnggss..      

1100..  SSuubbmmiittttiinngg  ppeerriiooddiiccaall  rreeppoorrttss  oonn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  aaccaaddeemmiicc  aaccttiivviittiieess  ttoo  

tthhee  DDeeaann..      

1111..  EEvvaalluuaattiinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ooff  

tthhee  hheeaaddss  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss,,  aanndd  tthhee  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  hhee//sshhee  

ssuuppeerrvviisseess,,  ttoo  tthhee  DDeeaann..      

1122..  AAccttiinngg  ffoorr  tthhee  DDeeaann  iinn  hhiiss//hheerr  aabbsseennccee..      

1133..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  DDeeaann  oorr  tthhee  CCoolllleeggee  

CCoouunncciill..      

  

  

AArrttiiccllee  1122  
  

TThhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss''  aaddmmiissssiioonn  aanndd  

rreeggiissttrraattiioonn  ppoolliicciieess,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  rruulleess,,  ccrriitteerriiaa  aanndd  iinnttaakkee,,  sseett  bbyy  

tthhee  MMiinniisstteerr,,  aass  wweellll  aass  oorrggaanniizziinngg  tthhee  ssttuuddeennttss’’  rreeccoorrddss  aanndd  ffiilleess..      



1144  

22..  DDeevveellooppiinngg  tthhee  ssttuuddeennttss''  ppeerrssoonnaalliittiieess  aass  wweellll  aass  tthheeiirr  aaccaaddeemmiicc  aanndd  

ssppoorrttss  ppootteennttiiaall,,  pprroommoottiinngg  tthheeiirr  rreelliiggiioouuss,,  mmoorraall,,  ssoocciiaall  aanndd  

ccuullttuurraall  iiddeennttiittyy..      

33..  FFoosstteerriinngg  aa  ccoonnssttrruuccttiivvee  iinntteerraaccttiioonn,,  aanndd  ddeevveellooppiinngg  bbrrootthheerr--lliikkee  

rreellaattiioonnsshhiippss  aammoonngg  ssttuuddeennttss,,  aass  wweellll  aass  ssttrreennggtthheenniinngg  ssttuuddeennttss’’  

iinntteerraaccttiioonn  aanndd  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss  aanndd  aallll  tthhee  

ccoolllleeggee  ppeerrssoonnnneell..      

44..  EEnnhhaanncciinngg  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  ccoommmmuunniittyy,,  aanndd  

rreeiinnffoorrcciinngg  tthheeiirr  IIssllaammiicc  aanndd  nnaattiioonnaall  iiddeennttiittyy..      

55..  SSuuppeerrvviissiinngg  ssttuuddeennttss’’  rreeggiissttrraattiioonn  pprroocceessss,,  pprroovviiddiinngg  tthheemm  wwiitthh  

gguuiiddaannccee,,  aanndd  mmoonniittoorriinngg  tthheeiirr  aatttteennddaannccee..      

66..  SSuuppeerrvviissiinngg  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  pprriivvaattee  sseeccttoorr  eessttaabblliisshhmmeennttss,,  ffoorr  

ssttuuddeennttss  iinnvvoollvveedd  iinn  oonn--tthhee--jjoobb--ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm..      

77..  SSuuppeerrvviissiinngg  ssttuuddeenntt  hheeaalltthh  ccaarree,,  aaccccoommmmooddaattiioonn  aanndd  mmeeaannss  ooff  

ccoonnvveenniieennccee..  

88..  SSuuggggeessttiinngg  ttoo  tthhee  DDeeaann  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aaddmmiissssiioonn  aanndd  

rreeggiissttrraattiioonn  pprroocceedduurreess,,  bbeeaarriinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  ffaaccttuuaall  pprraaccttiicceess..      

99..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  eexxaammiinnaattiioonn  sscchheedduulleess,,  tthhee  

aannnnoouunncceemmeenntt  ooff  rreessuullttss,,  aass  wweellll  aass  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  cceerrttiiffiiccaatteess  aanndd  

ttrraannssccrriippttss..  

1100..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  ggrraadduuaatteess’’  lliissttss,,  aanndd  ssuubbmmiittttiinngg  

tthheemm  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  bbooddiieess..    HHee//sshhee  wwiillll  aallssoo  ssuuppeerrvviissee  

ggrraadduuaattiioonn  cceerreemmoonniieess  aanndd  tthhee  ffoollllooww  uupp  ooff  ggrraadduuaatteess..      

1111..  CChhaaiirriinngg  tthhee  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAppppeeaallss  oonn  eexxaammiinnaattiioonn  

rreessuullttss..      

1122..  CChhaaiirriinngg  tthhee  ttwwoo  ccoommmmiitttteeeess  ffoorr  iinnvveessttiiggaattiioonn  iinnttoo  aannyy  ooffffeennccee  

ccoommmmiitttteedd  bbyy  ssttuuddeennttss::  ((aa))  oonn  ccaammppuuss,,  oorr  iinn  tthhee  eexxtteerrnnaall  aaccttiivviittiieess  

oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  ccoolllleeggee,,  aanndd  ((bb))  iinnssiiddee  tthhee  ccoolllleeggee  hhoosstteellss..      

1133..  EEvvaalluuaattiinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ooff  

tthhee  hheeaaddss  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss,,  aanndd  tthhee  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  hhee//sshhee  

ssuuppeerrvviisseess,,  ttoo  tthhee  DDeeaann..      

1144..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  DDeeaann  oorr  tthhee  CCoolllleeggee  

CCoouunncciill..      

  

  

AArrttiiccllee  1133  
  

TThhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  FFiinnaanncciiaall  AAffffaaiirrss  wwiillll  hhaavvee  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  

11..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ccoolllleeggee  nneeeeddss  ffoorr  hhuummaann  rreessoouurrcceess,,  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  rreeqquuiirreemmeennttss,,  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  ttrraaiinniinngg  mmaatteerriiaallss,,  



1155  

eeqquuiippmmeenntt,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  cceenntteerrss  aanndd  

ddeeppaarrttmmeennttss..      

22..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  wwoorrkk  iinn  tthhee  ssttoorreess,,  tthheeiirr  aannnnuuaall  iinnvveennttoorryy,,  rreeccoorrddss  

ooff  ccoolllleeggee  pprrooppeerrttyy,,  ssuucchh  aass  eeqquuiippmmeenntt,,  ffuurrnniittuurree,,  aanndd  tthheeiirr  

mmaaiinntteennaannccee  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  pprroocceedduurreess..  

33..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttss  ssiiggnneedd  wwiitthh  

ccoommppaanniieess,,  ccaarrrryyiinngg  oouutt  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  ccoolllleeggee..      

44..  SSuuppeerrvviissiinngg  eexxppeennddiittuurree  aanndd  mmaakkiinngg  eennssuurriinngg  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  

ffiinnaanncciiaall  pprroocceedduurreess..      

55..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ppeerrssoonnnneell  ffiilliinngg  ssyysstteemm,,  ssaaffeekkeeeeppiinngg  aanndd  uuppddaattiinngg  

tthhee  rreeccoorrddss..      

66..  PPrreesseennttiinngg  ppeerriiooddiiccaall  pprrooggrreessss  rreeppoorrttss  ttoo  tthhee  DDeeaann  rreeggaarrddiinngg  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  ffiinnaanncciiaall  aaffffaaiirrss..      

77..  EEvvaalluuaattiinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ooff  

tthhee  hheeaaddss  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttss,,  aanndd  tthhee  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  hhee//sshhee  

ssuuppeerrvviisseess,,  ttoo  tthhee  DDeeaann..      

88..  CCoooorrddiinnaattiinngg  wwiitthh  tthhee  DDiirreeccttoorraattee  GGeenneerraall  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  

FFiinnaanncciiaall  AAffffaaiirrss,,  aatt  tthhee  MMiinniissttrryy,,  oonn  aallll  mmaatttteerrss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  

nneeeeddss  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  aanndd  tthhee  pprroocceessssiinngg  ooff  iittss  ffiinnaanncciiaall  aanndd  

aaddmmiinniissttrraattiivvee  ddeeaalliinnggss,,  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  ooff  iittss  ffaacciilliittiieess  aanndd  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttss  ooff  sseerrvviicceess  ooffffeerreedd  ttoo  iitt..  

99..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  DDeeaann,,  oorr  tthhee  CCoolllleeggee  

CCoouunncciill..      

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  TTHHRREEEE::  CCOOLLLLEEGGEE  CCOOUUNNCCIILL  FFOORRMMAATTIIOONN    

AANNDD  DDUUTTIIEESS    
  

  

AArrttiiccllee  1144  
  

EEaacchh  ccoolllleeggee  wwiillll  hhaavvee  aa  CCoouunncciill  ccoommpprriissiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  

11..  CCoolllleeggee  DDeeaann  ((CChhaaiirrmmaann))  

22..  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  AAccaaddeemmiicc  AAffffaaiirrss  ((DDeeppuuttyy  CChhaaiirrmmaann))  

33..  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss  --  MMeemmbbeerr  

44..  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  FFiinnaanncciiaall  AAffffaaiirrss  --  MMeemmbbeerr  

55..  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr  --  MMeemmbbeerr  

66..  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  CCeenntteerr  --  MMeemmbbeerr  

77..  HHeeaaddss  ooff  aaccaaddeemmiicc  ddeeppaarrttmmeennttss  --  MMeemmbbeerrss  
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88..  TThhrreeee  wweellll--eexxppeerriieenncceedd  mmeemmbbeerrss  ffrroomm  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr,,  ttoo  bbee  

sseelleecctteedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  ffoorr  tthhrreeee  rreenneewwaabbllee  yyeeaarrss..      

  

  

AArrttiiccllee  1155  
  

TThhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill  wwiillll  mmeeeett  uuppoonn  iinnvviittaattiioonn  ffrroomm  tthhee  CChhaaiirrmmaann,,  aatt  

lleeaasstt  oonnccee  aa  mmoonntthh  oorr  wwhheenneevveerr  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy..    TThhee  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  

lleeggaall  iiff  aatttteennddeedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss..    IInn  ccaassee  ooff  ttiieedd  vvoottee,,  tthhee  

cchhaaiirrmmaann''ss  ssiiddee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ccaassttiinngg  vvoottee..  
  

TThhee  DDeeaann  iiss  aauutthhoorriizzeedd,,  iinn  ccaassee  ooff  nneecceessssiittyy,,  aanndd  aafftteerr  rreeffeerrrriinngg  ttoo  tthhee  

ccoouunncciill,,  ttoo  iinnvviittee  wwhhoossooeevveerr  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy,,  ttoo  aatttteenndd  tthhee  mmeeeettiinnggss  ooff  

tthhee  ccoouunncciill  ffoorr  ccoonnssuullttaattiioonn,,  wwiitthhoouutt  ggrraannttiinngg  hhiimm//hheerr  tthhee  rriigghhtt  ttoo  vvoottee..  
  

TThhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  CCoouunncciill  wwiillll  aappppooiinntt  oonnee  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

ccoouunncciill  aass  aa  ccoooorrddiinnaattoorr  ((sseeccrreettaarryy)),,  ttoo  pprreeppaarree  tthhee  mmeeeettiinnggss’’  aaggeennddaa  aanndd  

ffoollllooww  uupp  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ccoouunncciill  ddeecciissiioonnss..      

  

  

AArrttiiccllee  1166  
  

TThhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill  wwiillll  hhaavvee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy  

ssttiippuullaatteedd  iinn  tthhee  bbyyllaawwss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  

11..  TThhee  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  ddeelliivveerryy  ppllaannss,,  ccuurrrriiccuullaa,,  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss,,  

aanndd  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  aawwaarrddiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess  aanndd  

aaccaaddeemmiicc  ddeeggrreeeess..  

22..  SSuuggggeessttiinngg  tthhee  nnuummbbeerrss  ooff  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  

aaddmmiissssiioonn  iinn  tthhee  ddiiffffeerreenntt  cceenntteerrss  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss..  

33..  SSuuggggeessttiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  rreegguullaattiioonnss,,  eexxaammiinnaattiioonn  sscchheedduulleess,,  aanndd  

eennddoorrsseemmeenntt  ooff  rreessuullttss..  

44..  OOrrggaanniizziinngg  ssttuuddyy,,  rreesseeaarrcchh  aanndd  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg,,  ccoooorrddiinnaattiinngg  

bbeettwweeeenn  cceenntteerrss  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss,,  aass  wweellll  aass  aassssiiggnniinngg  lleeccttuurree  hhaallllss..      

55..  RReevviieewwiinngg  tthhee  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  tthhaatt  tthhee  DDeeaann  pprreesseennttss  oonn  tthhee  wwoorrkk  

pprrooggrreessss  aanndd  tthhee  rreeppoorrttss  pprreesseenntteedd  ttoo  tthhee  ccoouunncciill  bbyy  tthhee  hheeaaddss  ooff  

cceenntteerrss  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss  oonn  tthheeiirr  aaccttiivviittiieess  aanndd  wwoorrkk,,  eennddoorrssiinngg  

tthheemm  aanndd  eennssuurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccoolllleeggee  bbyyllaawwss..  

66..  SSuuggggeessttiinngg  tthhee  ccoolllleeggee  nneeeeddss  ffoorr  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  

ssttaaffff,,  aanndd  rreeccoommmmeennddiinngg  tthheeiirr  aappppooiinnttmmeennttss,,  ttrraannssffeerrss,,  pprroommoottiioonnss,,  

sseeccoonnddmmeennttss,,  aanndd  aallll  ootthheerr  rreellaatteedd  iissssuueess..  

77..  SSuuggggeessttiinngg  tthhee  ddaattee  ooff  ccoommmmeenncceemmeenntt  aanndd  eenndd  ooff  eeaacchh  ssttuuddyy  

sseemmeesstteerr,,  aass  wweellll  aass  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  aanndd  tthhee  eenndd  ooff  vvaaccaattiioonn  ffoorr  

tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff..      
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88..  EEnnccoouurraaggiinngg  aanndd  ccoooorrddiinnaattiinngg  rreesseeaarrcchh  aaccttiivviittiieess  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt..      

99..  SSuuggggeessttiinngg  tthhee  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  cclloossuurree,,  ccoommbbiinnaattiioonnss  oorr  cchhaannggeess  iinn  

cceenntteerrss,,  ddeeppaarrttmmeennttss  oorr  sseeccttiioonnss..      

1100..  SSuuggggeessttiinngg  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  ooff  ccoonnffeerreenncceess,,  sseemmiinnaarrss,,  ssoocciiaall  oorr  

ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess  ffoorr  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  aanndd//oorr  ssttuuddeennttss..  

1111..  FFoorrmmiinngg  ccoommmmiitttteeeess,,  aadd--hhoocc  ccoommmmiitttteeeess  oorr  wwoorrkk  ggrroouuppss  ttoo  aatttteenndd  

cceerrttaaiinn  iissssuueess,,  aanndd  mmaakkiinngg  rreeccoommmmeennddaattiioonnss..      

1122..  SSuuggggeessttiinngg  tthhee  ccoolllleeggee  aannnnuuaall  bbuuddggeett..      

1133..  PPrroommoottiinngg  tthhee  ccoolllleeggee  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  llooccaall  ccoommmmuunniittyy  aanndd  

pprriivvaattee  sseeccttoorr..      

1144..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  dduuttiieess  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill  iiss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall..      

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  FFOOUURR::  CCEENNTTEERRSS  AANNDD  DDEEPPAARRTTMMEENNTTSS  
  

  

AArrttiiccllee  1177  
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  hhiiss//hheerr  ootthheerr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy,,  tthhee  DDeeaann  wwiillll  

aallssoo  ssuuppeerrvviissee  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr  aanndd  tthhee  EEnngglliisshh  

LLaanngguuaaggee  CCeenntteerr..  

  

  

AArrttiiccllee  1188  
  

HHeeaadd  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr::  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr,,  wwhhoo  iiss  aa  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  

mmeemmbbeerr,,  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  SSuuggggeessttiinngg  tthhee  cceenntteerr''ss  aannnnuuaall  aaccttiioonn  ppllaann  aanndd  wwoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  tthhee  

eennhhaanncceemmeenntt  ooff  iittss  eeffffeeccttiivveenneessss..      

22..  SSuuppeerrvviissiinngg  aanndd  ffoolllloowwiinngg  uupp  tthhee  tteecchhnniiccaall  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

wwoorrkk  ooff  iittss  sseeccttiioonnss::  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  SSeerrvviicceess,,  tthhee  CCoommppuutteerr  

SSeerrvviicceess  aanndd  tthhee  LLiibbrraarryy..      

33..  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  cceenntteerr’’ss  nneeeeddss  ffoorr  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  

ssttaaffff  aass  wweellll  aass  mmaatteerriiaallss,,  eeqquuiippmmeenntt,,  aaccaaddeemmiicc  rreeffeerreenncceess  aanndd  

wwoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  tthheeiirr  aaccqquuiissiittiioonn..      

44..  MMoonniittoorriinngg  tthhee  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  tthhee  ffiieelldd  ooff  eedduuccaattiioonnaall  

tteecchhnnoollooggyy,,  aanndd  ssuuggggeessttiinngg  tthheeiirr  rreeaalliizzaattiioonn..      

55..  EEnnssuurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  mmeeaassuurreess  aanndd  

pprreesseennttiinngg  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  oonn  tthhiiss  aaccttiivviittyy  ttoo  tthhee  DDeeaann..      
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66..  SSaaffeegguuaarrddiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  cceenntteerr''ss  pprrooppeerrttyy  aanndd  eeqquuiippmmeenntt..      

77..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  aanndd  hheeaaddss  ooff  sseeccttiioonnss  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  

tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  tthhee  DDeeaann..      

88..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  dduuttiieess  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  DDeeaann..      

  

  

AArrttiiccllee  1199    

  

((AA))  HHeeaadd  ooff  EEdduuccaattiioonnaall  SSeerrvviicceess  SSeeccttiioonn  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  SSeerrvviicceess,,  wwhhoo  iiss  aa  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  mmeemmbbeerr,,  

wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  WWoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  pprroovviiddiinngg  tthhee  tteeaacchhiinngg  aanndd  tthhee  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  

ssttaaffff  wwiitthh  tthhee  nneecceessssaarryy  eedduuccaattiioonnaall  mmaatteerriiaallss  aanndd  ttrraaiinniinngg  tthheemm  ffoorr  

aa  bbeetttteerr  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  eedduuccaattiioonnaall  rreessoouurrcceess  aanndd  aaiiddss..      

22..  CCllaassssiiffyyiinngg  tthhee  sseeccttiioonn''ss  eedduuccaattiioonnaall  mmaatteerriiaallss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt,,  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  oorrggaanniizziinngg  tthheeiirr  uussee..      

33..  UUppddaattiinngg,,  ddeevveellooppiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  sseeccttiioonn’’ss  eedduuccaattiioonnaall  

mmaatteerriiaallss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt..      

44..  SSuuppppoorrttiinngg  wwoorrkksshhooppss,,  aaccaaddeemmiicc  ggaatthheerriinnggss,,  sseemmiinnaarrss,,  aanndd  

ccoonnffeerreenncceess  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  ootthheerr  ccoonncceerrnneedd  ccoommmmiitttteeeess,,  

ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  rreessppeeccttiivvee  sseeccttiioonnss..      

55..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  tteecchhnnoollooggyy  rreessoouurrcceess  ffoorr  sseellff--aacccceessss  

lleeaarrnniinngg..      

66..  PPrroodduucciinngg  vvaarriioouuss  eedduuccaattiioonnaall  aaiiddss  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  

eedduuccaattiioonnaall  pprroocceessss,,  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  ccoonncceerrnneedd  cceenntteerrss  aanndd  

ddeeppaarrttmmeennttss..      

77..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr..      

88..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  

EEdduuccaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr..      
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((BB))  HHeeaadd  ooff  tthhee  CCoommppuutteerr  SSeerrvviicceess  SSeeccttiioonn  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  CCoommppuutteerr  SSeerrvviicceess,,  wwhhoo  iiss  aa  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  mmeemmbbeerr,,  wwiillll  

hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ooppeerraattiioonn,,  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  tthhee  

ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk..      

22..  UUppddaattiinngg  tthhee  ccoolllleeggee  wweebbssiittee..      

33..  PPrroovviiddiinngg  IITT  ttrraaiinniinngg  ttoo  ssttuuddeennttss  aanndd  ssttaaffff,,  ttoo  kkeeeepp  iinn  ppaaccee  wwiitthh  tthhee  

ddeevveellooppmmeennttss  iinn  IITT..      

44..  EEssttaabblliisshhiinngg  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ddaattaabbaassee  oonn  tthhee  eennttiirree  ooppeerraattiioonnss,,  

ffaacciilliittiieess  aanndd  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  ccoolllleeggee..  

55..  DDeevveellooppiinngg    iinnffoorrmmaattiioonn  ssyysstteemmss  rreellaatteedd  ttoo  ssttuuddeennttss’’  aaddmmiissssiioonn  

aanndd  rreeggiissttrraattiioonn  aass  wweellll  aass  ttoo  tthhee  ccoolllleeggee  lliibbrraarryy..  

66..  SSaaffeegguuaarrddiinngg  tthhee  ccoonnffiiddeennttiiaalliittyy  ooff  ddaattaa  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn..      

77..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ffuurrnniisshhiinngg  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

ddeeppaarrttmmeennttss  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreedd  ccoommppuutteerrss  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthheemm..      

88..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr..      

99..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  

EEdduuccaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr..      

  

  

((CC))  HHeeaadd  ooff  tthhee  LLiibbrraarryy  SSeeccttiioonn  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  LLiibbrraarryy  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  

aauutthhoorriittyy::      
  

11..  SSppeecciiffyyiinngg  aanndd  mmeeeettiinngg  ccoolllleeggee  nneeeeddss  ffoorr  rreesseeaarrcchh  rreessoouurrcceess  iinn  

ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  cceenntteerrss  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss..      

22..  SSaaffeegguuaarrddiinngg  tthhee  lliibbrraarryy  mmaatteerriiaallss  aanndd  pprroovviiddiinngg  aa  ssuuiittaabbllee  

eennvviirroonnmmeenntt  ffoorr  rreeaaddiinngg  aanndd  rreesseeaarrcchh..      

33..  OOrrggaanniizziinngg  aanndd  ccllaassssiiffyyiinngg  tthhee  lliibbrraarryy  rreeccoorrddss,,  rreesseeaarrcchh  rreessoouurrcceess  

aanndd  sseettttiinngg  uupp  aa  bboorrrroowwiinngg  ssyysstteemm..      

44..  CCooooppeerraattiinngg  wwiitthh  ootthheerr  iinnssttiittuuttiioonnss  ttoo  eexxcchhaannggee  aaccaaddeemmiicc  aanndd  

rreesseeaarrcchh  mmaatteerriiaallss..      

55..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr..      

66..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  

EEdduuccaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr..      
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AArrttiiccllee  2200  
  

HHeeaadd  ooff  tthhee  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  CCeenntteerr  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  CCeenntteerr,,  wwhhoo  iiss  aa  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  

mmeemmbbeerr,,  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  SSuuggggeessttiinngg  tthhee  aannnnuuaall  aaccttiioonn  ppllaann  ooff  tthhee  CCeenntteerr,,  aanndd  wwoorrkkiinngg  

ttoowwaarrddss  tthhee  rreeiinnffoorrcceemmeenntt  ooff  iittss  eeffffeeccttiivveenneessss..  

22..  SSuuppeerrvviissiinngg  aanndd  ffoolllloowwiinngg  uupp  tthhee  tteecchhnniiccaall  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

aaffffaaiirrss  ooff  iittss  ttwwoo  sseeccttiioonnss::    TThhee  CCuurrrriiccuulluumm  aanndd  TTeeaacchhiinngg  MMeetthhooddss  

aanndd  tthhee  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  PPrrooggrraammss  SSeeccttiioonnss..      

33..  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  CCeenntteerr’’ss  nneeeeddss  ffoorr  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  

ssttaaffff,,  eedduuccaattiioonnaall  mmaatteerriiaallss,,  eeqquuiippmmeenntt,,  aanndd  wwoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  tthheeiirr  

aaccqquuiissiittiioonn..      

44..  EEnnssuurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  mmeeaassuurreess,,  aanndd  

pprreesseennttiinngg  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  oonn  tthhiiss  aaccttiivviittyy  ttoo  tthhee  DDeeaann..  

55..  SSaaffeegguuaarrddiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  pprrooppeerrttyy  aanndd  eeqquuiippmmeenntt  ooff  tthhee  

CCeenntteerr..      

66..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  aanndd  hheeaaddss  ooff  sseeccttiioonnss  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  

tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  tthhee  DDeeaann..      

77..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  DDeeaann..      

  

  

AArrttiiccllee  2211  
  

TThhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  ttwwoo  hheeaaddss  ooff  sseeccttiioonnss  ooff  tthhee  

EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  CCeenntteerr,,  ((CCuurrrriiccuulluumm  aanndd  TTeeaacchhiinngg  MMeetthhooddss  aanndd  

EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  PPrrooggrraammss))  wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

  

((AA))  HHeeaadd  ooff  CCuurrrriiccuulluumm  aanndd  TTeeaacchhiinngg  MMeetthhooddss  SSeeccttiioonn  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  CCuurrrriiccuulluumm  aanndd  TTeeaacchhiinngg  MMeetthhooddss  ,,  wwhhoo  iiss  aa  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  

mmeemmbbeerr,,  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  IImmpplleemmeennttiinngg  tthhee  pprrooggrraammss  aanndd  ddeelliivveerryy  ppllaannss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

sscchheedduulleess  iinn  eeaacchh  sseemmeesstteerr..      

22..  WWoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  ccuurrrriiccuulluumm  tthhaatt  kkeeeeppss  iinn  

ppaaccee  wwiitthh  tthhee  mmooddeerrnn  ddeevveellooppmmeennttss  aanndd  mmeeeettss  tthhee  ssttuuddeennttss''  ggeenneerraall  

aanndd  ssppeecciiffiicc  nneeeeddss..      

33..  WWoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  tthhee  eennhhaanncceemmeenntt  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  

ccoonncceerrnneedd  iinnssttiittuuttiioonnss,,  ttoo  kkeeeepp  iinn  ppaaccee  wwiitthh  aaccaaddeemmiicc  

ddeevveellooppmmeennttss  iinn  tthhee  ffiieellddss  ooff  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  tteeaacchhiinngg  

mmeetthhooddoollooggyy..  

44..  SSeettttiinngg  uupp  ccrriitteerriiaa  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  eexxaammiinnaattiioonnss,,  ttoo  eennssuurree  

tthhaatt  tthhee  lleeaarrnniinngg  oobbjjeeccttiivveess  aarree  mmeett..      
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55..  EEssttaabblliisshhiinngg  aanndd  ddeevveellooppiinngg  aa  qquueessttiioonn  bbaannkk..      

66..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  CCeenntteerr..      

77..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEnngglliisshh  

LLaanngguuaaggee  CCeenntteerr..      

  

  

((BB))  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  PPrrooggrraammss  SSeeccttiioonn  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  PPrrooggrraammss,,  wwhhoo  iiss  aa  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  

mmeemmbbeerr,,  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  SSeettttiinngg  uupp  tthhee  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee  ppllaannss  aanndd  pprrooggrraammss,,  iiddeennttiiffyyiinngg  

tthhee  oobbssttaacclleess  tthhaatt  hhiinnddeerr  tthheeiirr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  ssuuggggeessttiinngg  

mmeeaannss  ooff  oovveerrccoommiinngg  tthheessee  oobbssttaacclleess  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  

ccoonncceerrnneedd  sseeccttiioonnss..      

22..  FFoolllloowwiinngg  uupp  tthhee  sseettttiinngg  ooff  eexxaammiinnaattiioonnss  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee  ppllaannss  aanndd  pprrooggrraammss  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  

ccoonncceerrnneedd  sseeccttiioonnss..  

33..  SSuuggggeessttiinngg  aarreeaass  ooff  ttrraaiinniinngg  ffoorr  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  aanndd  

tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff..      

44..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  CCeenntteerr..      

55..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEnngglliisshh  

LLaanngguuaaggee  CCeenntteerr..      

  

  

AArrttiiccllee  2222  
  

HHeeaaddss  ooff  AAccaaddeemmiicc  DDeeppaarrttmmeennttss  
  

EEaacchh  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  ddeeppaarrttmmeennttss  wwiillll  hhaavvee  aa  hheeaadd  wwhhoo  iiss  aa  mmeemmbbeerr  ooff  

tthhee  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff..    HHee//sshhee  wwiillll  bbee  aappppooiinntteedd  uuppoonn  aa  nnoommiinnaattiioonn  bbyy  tthhee  

CCoolllleeggee  CCoouunncciill,,  aanndd  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  

aauutthhoorriittyy::  
  

11..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  sseettttiinngg  uupp  aanndd  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt''ss  

ddeelliivveerryy  ppllaannss  aanndd  pprrooggrraammss  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  ddiiffffeerreenntt  

sseeccttiioonnss,,  ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  oobbssttaacclleess  tthhaatt  hhiinnddeerr  tthheeiirr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

aanndd  ssuuggggeessttiinngg  mmeeaannss  ooff  oovveerrccoommiinngg  tthheessee  oobbssttaacclleess..  

22..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt,,  ffoolllloowwiinngg  uupp  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthhee  

tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff,,  ssuuggggeessttiinngg  mmeeaannss  ooff  

ddeevveellooppiinngg  pprroocceedduurreess,,  aanndd  aasssseessssiinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  ssttuuddeennttss,,  

iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  hheeaaddss  ooff  sseeccttiioonnss..  
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33..  IImmpplleemmeennttiinngg  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  mmeeaassuurreess  iinn  tthhee  aaccaaddeemmiicc  

pprrooggrraammss..      

44..  PPrrooppoossiinngg  ppllaannss  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  tthhee  aannnnuuaall  aaccttiivviittiieess  ooff  

tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt..      

55..  FFoolllloowwiinngg  uupp  ssttuuddeennttss’’  aaccaaddeemmiicc  ccoouunnsseelliinngg..      

66..  SSuuggggeessttiinngg  ccrriitteerriiaa  aanndd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt''ss  

eexxaammiinnaattiioonnss..      

77..  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt’’ss  nneeeeddss  ffoorr  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  

ssuuppppoorrtt  ssttaaffff,,  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  mmaatteerriiaallss..    SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  sseettttiinngg  uupp  

ooff  tthheeiirr  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  iinn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  hheeaaddss  ooff  sseeccttiioonnss..      

88..  PPrroovviiddiinngg  tthhee  DDeeaann  wwiitthh  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  CCoouunncciill  

mmeeeettiinnggss..      

99..  EEnnssuurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  mmeeaassuurreess  iinn  

llaabboorraattoorriieess  aanndd  wwoorrkksshhooppss..      

1100..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  aanndd  hheeaaddss  ooff  sseeccttiioonnss  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  

tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  AAccaaddeemmiicc  AAffffaaiirrss..      

1111..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  

AAccaaddeemmiicc  AAffffaaiirrss..      

  

  

AArrttiiccllee  2233  
  

AAccaaddeemmiicc  DDeeppaarrttmmeennttaall  CCoouunncciillss  
  

EEaacchh  aaccaaddeemmiicc  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  cceenntteerr  wwiillll  hhaavvee  aa  ccoouunncciill  cchhaaiirreedd  bbyy  tthhee  

hheeaadd  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt,,  wwiitthh  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  aallll  hheeaaddss  ooff  sseeccttiioonnss..    

TThhee  ccoouunncciill  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::    
  

11..  IImmpplleemmeennttiinngg  ccuurrrriiccuullaa,,  ssyyllllaabbii,,  aanndd  aaccaaddeemmiicc  ppllaannss..      

22..  AApppprroovviinngg  tthhee  eexxaammiinnaattiioonnss''  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  aanndd  eennddoorrssiinngg  tthhee  

rreessuullttss..      

33..  SSuuggggeessttiinngg  aanndd  pprroommoottiinngg  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  ssttuuddyy  ppllaannss..      

44..  SSuuggggeessttiinngg  tteeaacchhiinngg  llooaaddss,,  aaccaaddeemmiicc  ssuuppeerrvviissiioonn,,  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  

aasssseessssmmeenntt..      

55..  AApppprroovviinngg  ddeeppaarrttmmeennttaall  aaccaaddeemmiicc  rreesseeaarrcchh  ppllaann  aanndd  aannnnuuaall  

aaccttiivviittiieess..      

66..  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  nneeeeddss  ffoorr  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff,,  

eeqquuiippmmeenntt  aanndd  mmaatteerriiaall..      

77..  PPrrooppoossiinngg  aanndd  rreeccoommmmeennddiinngg  tthhee  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  

ssttaaffff  rreeqquuiirreemmeennttss..  

88..  SSeettttiinngg  uupp  aadd--hhoocc  oorr  ppeerrmmaanneenntt  ccoommmmiitttteeeess  ttoo  ssttiimmuullaattee  

eedduuccaattiioonnaall,,  ttrraaiinniinngg,,  oorr  eexxttrraa--ccuurrrriiccuullaarr  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  

ddeeppaarrttmmeenntt..      
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99..  LLooookkiinngg  iinnttoo  aannyy  ootthheerr  iissssuueess  rreeffeerrrreedd  ttoo  iitt  bbyy  tthhee  DDeeaann  oorr  tthhee  

AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  AAccaaddeemmiicc  AAffffaaiirrss,,  oorr  pprreesseenntteedd  bbyy  aannyy  hheeaaddss  ooff  

cceenntteerrss,,  ddeeppaarrttmmeennttss  oorr  sseeccttiioonnss..      
  

TThhee  DDeeppaarrttmmeennttaall  CCoouunncciill  wwiillll  mmeeeett  uuppoonn  iinnvviittaattiioonn  ffrroomm  tthhee  cchhaaiirrmmaann  aatt  

lleeaasstt  oonnccee  aa  mmoonntthh  oorr  aass  ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy..    TThhee  mmeeeettiinnggss  wwiillll  bbee  lleeggaall  iiff  

aatttteennddeedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  iittss  mmeemmbbeerrss..    IIttss  ddeecciissiioonnss  wwiillll  bbee  vvaalliidd  iiff  

ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  vvootteess..    IInn  ccaassee  ooff  ttiieedd  vvoottee,,  tthhee  cchhaaiirrmmaann’’ss  ssiiddee  

wwiillll  hhaavvee  tthhee  ccaassttiinngg  vvoottee..    TThhee  hheeaadd  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  

cceenntteerr  wwiillll  nnaammee  tthhee  ppeerrssoonn  iinn  cchhaarrggee  ooff  pprreeppaarriinngg  tthhee  ccoouunncciill  mmeeeettiinnggss''  

aaggeennddaa  aanndd  tthhee  mmiinnuutteess..      

  

  

AArrttiiccllee  2244  
  

HHeeaaddss  ooff  AAccaaddeemmiicc  SSeeccttiioonnss  
  

TThhee  hheeaadd  ooff  eeaacchh  aaccaaddeemmiicc  sseeccttiioonn,,  wwhhoo  iiss  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff,,  

wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  sseeccttiioonn''ss  aaccttiivviittiieess  aanndd  mmoonniittoorriinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  

ooff  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  aass  wweellll  aass  ssttuuddeennttss..    HHee//sshhee  

wwiillll  aallssoo  ssuuggggeesstt  mmeeaannss  ooff  ddeevveellooppiinngg  tthhee  sseeccttiioonn..  

22..  AAllllooccaattiinngg  wwoorrkk  llooaadd  ttoo  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff,,  aanndd  

eennssuurriinngg  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tteeaacchhiinngg  mmaatteerriiaall  nneecceessssaarryy  ffoorr  

tthheeoorreettiiccaall  aanndd  pprraaccttiiccaall  wwoorrkk..      

33..  PPaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  aanndd  eevvaalluuaattiioonn  ooff  

pprrooggrraammss,,  aanndd  ttrraaiinniinngg  ddeelliivveerryy  ppllaannss..    IInn  ssoo  ddooiinngg,,  tthhee  SSeeccttiioonn  

HHeeaadd  wwiillll  iiddeennttiiffyy  oobbssttaacclleess  aanndd  rreeccoommmmeenndd  ssoolluuttiioonnss..      

44..  IIddeennttiiffyyiinngg  tthhee  sseeccttiioonn''ss  nneeeeddss  ffoorr  eeqquuiippmmeenntt,,  ttoooollss  aanndd  mmaatteerriiaallss,,  

aanndd  ssuuppeerrvviissiinngg  tthhee  sseettttiinngg  ooff  tthheeiirr  ssppeecciiffiiccaattiioonnss  iinn  ccooooppeerraattiioonn  

wwiitthh  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff..      

55..  MMoonniittoorriinngg  ssttuuddeenntt  aaccaaddeemmiicc  ccoouunnsseelliinngg..      

66..  MMoonniittoorriinngg  tthhee  ssttuuddeennttss’’  oonn--tthhee--jjoobb  ttrraaiinniinngg  aanndd  aassssiissttiinngg  tthhee  

ssuuppeerrvviissoorrss  ooff  tthhee  iinndduussttrriiaall  sseeccttoorr  iinn  cchhaarrggee  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  ssttuuddeennttss  

aanndd  pprreesseennttiinngg  rreeppoorrttss  oonn  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss’’  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  

sskkiillllss  aanndd  kknnoowwlleeddggee  ttoo  tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  CCeenntteerr//ddeeppaarrttmmeenntt..      

77..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  ccoonncceerrnneedd  hheeaadd  ooff  cceenntteerr  oorr  ddeeppaarrttmmeenntt..      

88..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  hheeaadd  ooff  cceenntteerr  oorr  

ddeeppaarrttmmeenntt..  
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AArrttiiccllee  2255  
  

EEaacchh  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff,,  ((lleeccttuurreerr,,  sseenniioorr  aassssiissttaanntt  lleeccttuurreerr  aanndd  aassssiissttaanntt  

lleeccttuurreerr)),,  llaabboorraattoorryy,,  aanndd  wwoorrkksshhoopp  tteecchhnniicciiaann  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

dduuttiieess  aanndd  ttaasskkss::  

  

((AA))  LLeeccttuurreerr  aanndd  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  LLeeccttuurreerr::  
  

TThhee  dduuttiieess  aanndd  ttaasskkss  ooff  tthhee  lleeccttuurreerr  aanndd  sseenniioorr  aassssiissttaanntt  lleeccttuurreerr  aarree::  
  

11..  TTeeaacchhiinngg  tthhee  aassssiiggnneedd  ccoouurrsseess,,  pprreeppaarriinngg  rreellaatteedd  mmaatteerriiaall  aanndd  

kkeeeeppiinngg  aa  ffiillee  ffoorr  eeaacchh  ccoouurrssee..      

22..  SSuuppeerrvviissiinngg  aanndd  ccoouunnsseelliinngg  ssttuuddeennttss  oonn  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  pprraaccttiiccaall  

aaccttiivviittiieess..      

33..  KKeeeeppiinngg  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss’’  rreessuullttss,,  aaccttiivviittiieess  aanndd  aatttteennddaannccee..      

44..  WWrriittiinngg  eexxaamm  ppaappeerrss  aanndd  qquuiizzzzeess,,  ccoonndduuccttiinngg  eexxaammiinnaattiioonnss,,  

ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  nneecceessssaarryy  aasssseessssmmeenntt  aanndd  rreevviieewwiinngg  rreessuullttss  iinn  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  bbyyllaawwss  aanndd  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  ccoolllleeggee  rreegguullaattiioonnss  

aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss..      

55..  OOffffeerriinngg  aaccaaddeemmiicc  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  ccaarreeeerr  aaddvviiccee  ttoo  ssttuuddeennttss..      

66..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  oonn--tthhee--jjoobb  ttrraaiinniinngg  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss,,  pprroovviiddiinngg  

aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  ssuuppeerrvviissoorrss  ooff  iinndduussttrriiaall  sseeccttoorr  iinn  cchhaarrggee  ooff  tthhee  

ccoolllleeggee  ssttuuddeennttss  dduurriinngg  tthheeiirr  ttrraaiinniinngg,,  aanndd  pprreesseennttiinngg  rreeppoorrttss  oonn  tthhee  

ssttuuddeennttss’’  pprrooggrreessss  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  hheeaaddss..      

77..  PPrreesseennttiinngg  aa  rreeppoorrtt  ffoorr  eevveerryy  sseemmeesstteerr''ss  aaccttiivviittiieess  aanndd  ssuuggggeessttiinngg  

ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  tthhee  ccoonncceerrnneedd  hheeaaddss..      

88..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  ccoonncceerrnneedd  hheeaaddss  ooff  

cceenntteerr,,  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  sseeccttiioonn..      

  

  

((BB))  AAssssiissttaanntt  LLeeccttuurreerr  
  

TThhee  dduuttiieess  aanndd  ttaasskkss  ooff  tthhee  AAssssiissttaanntt  LLeeccttuurreerr  wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  
  

11..  PPrreeppaarriinngg  ccoouurrssee  mmaatteerriiaallss  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  aa  lleeccttuurreerr..      

22..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  ssoommee  ooff  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess..  

33..  KKeeeeppiinngg  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  ssttuuddeennttss''  rreessuullttss,,  aaccttiivviittiieess  aanndd  aatttteennddaannccee..      

44..  KKeeeeppiinngg  aa  rreeccoorrdd  ooff  eeaacchh  ccoouurrssee,,  hhee//sshhee  ppaarrttiicciippaatteess  iinn  ((hhoommeewwoorrkk,,  

tteessttss,,  aanndd  nnootteess))..      

55..  AAssssiissttiinngg  iinn  pprreeppaarriinngg  aanndd  ccoonndduuccttiinngg  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  pprreeppaarriinngg  

ssttuuddeenntt  ccoouunnsseelliinngg  ffoorrmmss..  

66..  GGeettttiinngg  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  tteecchhnniiqquueess  ooff  ddeelliivveerriinngg  lleeccttuurreess  aanndd  

lleessssoonnss..        

77..  OOffffeerriinngg  aassssiissttaannccee  ttoo  llooww  aacchhiieevveerrss..      
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88..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  hheeaadd  ooff  cceenntteerr,,  

ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  sseeccttiioonn..      

  

  

((CC))  TTrraaiinneerrss  ((FFiirrsstt,,  SSeeccoonndd  aanndd  TThhiirrdd  TTrraaiinneerrss))  
  

TTrraaiinneerrss  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  dduuttiieess::  
  

11..  TTeeaacchhiinngg  aanndd  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  ffoorr  tthhee  sseett  ssyyllllaabbii  

aanndd  kkeeeeppiinngg  iittss  rreeccoorrddss,,  aass  wweellll  aass  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  sseettttiinngg  uupp  

pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonnss..      

22..  KKeeeeppiinngg  aa  rreeccoorrdd  ooff  ssttuuddeenntt  rreessuullttss,,  aaccttiivviittiieess  aanndd  aatttteennddaannccee..  

33..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  mmaaiinntteennaannccee  sscchheedduullee..      

44..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ssttuuddeennttss’’  oonn--tthhee--jjoobb  ttrraaiinniinngg..      

55..  PPaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  aaccttiivviittiieess..      

66..  EEnnssuurriinngg  tthhaatt  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  pprroocceedduurreess  aarree  ffoolllloowweedd  iinn  

llaabboorraattoorriieess  aanndd  wwoorrkksshhooppss..      

77..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  ccoonncceerrnneedd  hheeaaddss  ooff  

cceenntteerr,,  ddeeppaarrttmmeenntt,,  oorr  sseeccttiioonn..      

  

  

((DD))  AAssssiissttaanntt  TTrraaiinneerr  
  

TThhee  AAssssiissttaanntt  TTrraaiinneerr’’ss  dduuttiieess  aanndd  ttaasskkss  wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  
  

11..  AAssssiissttiinngg  tthhee  ttrraaiinneerr  iinn  tteeaacchhiinngg  aanndd  ttrraaiinniinngg  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

ssyyllllaabbii..      

22..  AAssssiissttiinngg  tthhee  ttrraaiinneerr  iinn  ccoonndduuccttiinngg  pprraaccttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonnss..      

33..  AAssssiissttiinngg  tthhee  ttrraaiinneerr  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  mmaaiinntteennaannccee  

sscchheedduullee..      

44..  AAssssiissttiinngg  iinn  ssuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ssttuuddeennttss  oonn--tthhee--jjoobb  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm..      

55..  PPaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  aaccttiivviittiieess..      

66..  EEnnssuurriinngg  tthhaatt  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  pprroocceedduurreess  aarree  ffoolllloowweedd  iinn  

llaabboorraattoorriieess  aanndd  wwoorrkksshhooppss..      

77..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskk  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  ccoonncceerrnneedd  hheeaaddss  ooff  

cceenntteerr,,  ddeeppaarrttmmeenntt,,  oorr  sseeccttiioonn..      
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((EE))  LLaabboorraattoorryy  aanndd  WWoorrkksshhoopp  TTeecchhnniicciiaannss  
  

TThhee  dduuttiieess  aanndd  ttaasskkss  ooff  tthhee  llaabboorraattoorryy  aanndd  wwoorrkksshhoopp  tteecchhnniicciiaannss  wwiillll  bbee  

aass  ffoolllloowwss::  
  

11..  OOrrggaanniizziinngg  llaabboorraattoorriieess  aanndd  wwoorrkksshhooppss  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  

hheeaaddss  ooff  cceenntteerr,,  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  sseeccttiioonn  aanndd  aannyy  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  

tteeaacchhiinngg  ssttaaffff..  

22..  KKeeeeppiinngg  aanndd  uuppddaattiinngg  iinnvveennttoorryy  rreeccoorrddss  ooff  aallll  tthhee  mmaatteerriiaallss  aanndd  

eeqquuiippmmeenntt  iinn  tthhee  llaabboorraattoorriieess  aanndd  wwoorrkksshhooppss,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  

iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  mmaaiinntteennaannccee  sscchheedduullee..      

33..  CCooooppeerraattiinngg  wwiitthh  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssttaaffff  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn,,  

pprreesseennttaattiioonn  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ooff  ccoouurrssee  mmaatteerriiaallss..  

44..  RReecceeiivviinngg  mmaatteerriiaallss  ffrroomm  ssuupppplliieerrss,,  mmaakkiinngg  ssuurree  ooff  tthheeiirr  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  aanndd  mmaakkiinngg  eennttrriieess..      

55..  EEnnssuurriinngg  tthhaatt  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  pprroocceedduurreess  aarree  ffoolllloowweedd  iinn  

llaabboorraattoorriieess  aanndd  wwoorrkksshhooppss..      

66..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  hheeaadd  ooff  cceenntteerr,,  

ddeeppaarrttmmeenntt,,  oorr  sseeccttiioonn..      

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  FFIIVVEE::  SSTTUUDDEENNTT  AAFFFFAAIIRRSS  
  

  

AArrttiiccllee  2266  
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  ootthheerr  dduuttiieess,,  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss  wwiillll  bbee  

iinn  cchhaarrggee  ooff  ssuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddeeppaarrttmmeennttss::  
  

  AAddmmiissssiioonn  aanndd  RReeggiissttrraattiioonn  

  OOnn--tthhee--JJoobb  TTrraaiinniinngg  

  CCoouunnsseelliinngg  aanndd  GGrraadduuaatteess  FFoollllooww  uupp  

  HHoouussiinngg,,  SSttuuddeenntt  AAccttiivviittiieess  aanndd  GGrraadduuaattiioonn  

  

TThhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  hheeaaddss  ooff  tthhee  aabboovvee  ddeeppaarrttmmeennttss  

wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

  

((AA))  HHeeaadd  ooff  AAddmmiissssiioonn  aanndd  RReeggiissttrraattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  AAddmmiissssiioonn  aanndd  RReeggiissttrraattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  hhaavvee  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  IImmpplleemmeennttiinngg  tthhee  bbyyllaawwss,,  rreegguullaattiioonnss  aanndd  iinnssttrruuccttiioonnss  iissssuueedd  oonn  

ssttuuddeenntt  aaddmmiissssiioonn  aanndd  rreeggiissttrraattiioonn;;  aaddvviissiinngg  ssttuuddeennttss  oonn  sseelleeccttiinngg  
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tthheeiirr  ssppeecciiaalliizzaattiioonnss  aanndd  ccoouurrsseess,,  aass  wweellll  aass  eexxeeccuuttiinngg  ddeecciissiioonnss,,  

ssuucchh  aass  ddeebbaarrrriinngg  ssttuuddeennttss  ffrroomm  ssiittttiinngg  ffoorr  eexxaammiinnaattiioonnss  oorr  

ddiissmmiissssiinngg  tthheemm..      

22..  PPrreeppaarriinngg  lliissttss  ooff  ssttuuddeennttss’’  nnaammeess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  ddiissttrriibbuuttiioonn  iinn  

tthhee  ffoouunnddaattiioonn  yyeeaarr  aanndd  ssppeecciiaalliizzaattiioonnss,,  aanndd  iissssuuiinngg  tthheeiirr  IIDD  ccaarrddss..  

33..  CCrreeaattiinngg  aa  ffiillee  ffoorr  eeaacchh  ssttuuddeenntt,,  kkeeeeppiinngg  eevviiddeennccee  ooff  hhiiss//hheerr  

aacccceeppttaannccee  aanndd  aallll  ddooccuummeennttss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  hhiimm//hheerr..  

44..  KKeeeeppiinngg  aallll  ddooccuummeennttss  iinncclluuddiinngg  ssttuuddeenntt  ttrraannssffeerr  ffrroomm  ootthheerr  

ccoolllleeggeess,,  ppoossttppoonneemmeenntt  ooff  ssttuuddyy  aanndd  ddiissmmiissssaall..      

55..  PPrreeppaarriinngg  eexxaammiinnaattiioonn  sscchheedduulleess,,  aallllooccaattiinngg  eexxaamm  hhaallllss  aanndd  

iinnvviiggiillaattoorrss,,  aass  wweellll  aass  aannnnoouunncciinngg  tthhee  rreessuullttss  aafftteerr  tthheeiirr  aapppprroovvaall  

bbyy  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill..      

66..  PPrreeppaarriinngg  aanndd  iissssuuiinngg  cceerrttiiffiiccaatteess,,  ttrraannssccrriippttss  aanndd  ggrraadduuaatteess''  lliisstt..      

77..  PPrreeppaarriinngg  tthhee  ssttaattiissttiiccss  aanndd  ddaattaa  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss..      

88..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss..      

99..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  

SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss..      

  

  

((BB))  HHeeaadd  ooff  tthhee  OOnn--tthhee--JJoobb  TTrraaiinniinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  OOnn--tthhee--JJoobb  TTrraaiinniinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  hhaavvee  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  CCoooorrddiinnaattiinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  hheeaaddss  ooff  cceenntteerrss  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss  

rreeggaarrddiinngg  iinndduussttrriiaall  lliinnkkss  aanndd  tthheeiirr  ccoouunntteerrppaarrttss  iinn  iinndduussttrryy  aanndd  

ootthheerr  ccoonncceerrnneedd  bbooddiieess..      

22..  MMaaiinnttaaiinniinngg  aa  ddeeppaarrttmmeennttaall  ddaattaabbaassee  ccoommpprriissiinngg  ddeeppaarrttmmeennttaall  

aaccttiivviittiieess,,  iinndduussttrriiaall  lliinnkkss,,  jjoobbss  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooppppoorrttuunniittiieess..      

33..  OOrrggaanniizziinngg  ssttuuddeenntt  vviissiittss  ttoo  iinndduussttrriiaall  eessttaabblliisshhmmeennttss  aanndd  jjooiinntt  

eevveennttss..      

44..  CCoooorrddiinnaattiinngg  oonn--tthhee--jjoobb  ttrraaiinniinngg  bbeettwweeeenn  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  

iinndduussttrriiaall  eessttaabblliisshhmmeennttss,,  aanndd  eennssuurriinngg  ssttuuddeennttss''  ccoommpplliiaannccee  ttoo  

bbyyllaawwss,,  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..      

55..  FFoolllloowwiinngg  uupp  tthhee  uunniiffiieedd  ssttaannddaarrdd  aasssseessssmmeenntt  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  oonn--

tthhee--jjoobb  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraamm..      

66..  MMaakkiinngg  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  gguueesstt  ssppeeaakkeerrss,,  eexxhhiibbiittiioonnss  aanndd  sseemmiinnaarrss  

iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  iinndduussttrriiaall  

eessttaabblliisshhmmeennttss..      

77..  SSuubbmmiittttiinngg  aa  rreeppoorrtt  oonn  ssttuuddeennttss''  aaccttiivviittiieess  ttoo  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  

SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss..      
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88..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss..      

99..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  

SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss..      

  

  

((CC))  HHeeaadd  ooff  tthhee  CCoouunnsseelliinngg  aanndd  GGrraadduuaatteess  FFoollllooww  uupp  DDeeppaarrttmmeenntt  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  CCoouunnsseelliinngg  aanndd  GGrraadduuaatteess  FFoollllooww  uupp  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  

hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ccoouunnsseelliinngg  aanndd  rreeggiissttrraattiioonn  pprroocceesssseess..        

22..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  aanndd  ttrraaiinniinngg  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  aaddvviissoorrss  

iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ccoonncceerrnneedd  ddeeppaarrttmmeennttss..      

33..  CCoolllleeccttiinngg  ddaattaa  oonn  jjoobb  ooppppoorrttuunniittiieess  aanndd  ddiirreeccttiinngg  ggrraadduuaatteess  

ttoowwaarrddss  tthheemm..      

44..  FFoolllloowwiinngg  uupp  tthhee  ccoolllleeggee  ggrraadduuaatteess,,  aanndd  kkeeeeppiinngg  rreeccoorrddss  ooff  tthheeiirr  

ccaarreeeerr  ddeevveellooppmmeenntt..      

55..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss..      

66..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  

SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss..      

  

  

((DD))  HHeeaadd  ooff  HHoouussiinngg,,  SSttuuddeenntt  AAccttiivviittiieess  aanndd  GGrraadduuaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  HHoouussiinngg,,  SSttuuddeenntt  AAccttiivviittiieess  aanndd  GGrraadduuaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  

wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  PPaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ssttuuddeenntt  aaccccoommmmooddaattiioonn  aaccccoorrddiinngg  

ttoo  aavvaaiillaabbiilliittyy..      

22..  SSuuppeerrvviissiinngg  rreessiiddeenntt  ssttuuddeennttss,,  eennssuurriinngg  aa  ssuuiittaabbllee  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  

kkeeeeppiinngg  rreeccoorrddss..      

33..  SSaaffeegguuaarrddiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  hhoosstteell  pprrooppeerrttyy..      

44..  SSuubbmmiittttiinngg  aa  sseemmeesstteerr  rreeppoorrtt  oonn  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  aanndd  oobbssttaacclleess  tthhaatt  

pprreevveenntt  tthhee  ffuullll  uuttiilliizzaattiioonn  ooff  tthhee  hhoosstteell  ffaacciilliittiieess,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss..      

55..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  vvaarriioouuss  ssttuuddeenntt  aaccttiivviittiieess  aanndd  ssuuggggeessttiinngg  

pprroocceedduurreess  ffoorr  tthheeiirr  oorrggaanniizzaattiioonn..      

66..  PPrreeppaarriinngg  hheeaalltthh  aawwaarreenneessss  pprrooggrraammss  ffoorr  tthhee  ssttuuddeennttss,,  aanndd  

ssuuppeerrvviissiinngg  tthhee  pprroocceessss  ooff  rreeffeerrrriinngg  ssttuuddeennttss  ttoo  hheeaalltthh  cceenntteerrss..      

77..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  aarrrraannggeemmeennttss  ffoorr  tthhee  ggrraadduuaattiioonn  cceerreemmoonniieess..      

88..  EEnnccoouurraaggiinngg  tthhee  ttaalleenntteedd  ssttuuddeennttss,,  aanndd  ssuuggggeessttiinngg  ssuuiittaabbllee  

iinncceennttiivveess..      
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99..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss..      

1100..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  

SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss..  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ssuuppeerrvviissoorrss  wwiillll  ooffffeerr  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  

DDeeppaarrttmmeenntt::  --  
  

ii..  AA  ssuuppeerrvviissoorr  ffoorr  mmaallee  ssttuuddeennttss  

iiii..  AA  ssuuppeerrvviissoorr  ffoorr  ffeemmaallee  ssttuuddeennttss  

iiiiii..  AA  ccuullttuurraall  ssuuppeerrvviissoorr  iinn  cchhaarrggee  ooff  oorrggaanniizziinngg  lleeccttuurreess,,  sseemmiinnaarrss,,  

ccoommppeettiittiioonnss,,  aanndd  ssuuppeerrvviissiinngg  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  ppoosstteerrss,,  mmaaggaazziinneess  

aanndd  lleeaafflleettss  aafftteerr  hhaavviinngg  tthheemm  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  DDeeaann..  

iivv..  AA  ssppoorrttss  ssuuppeerrvviissoorr  iinn  cchhaarrggee  ooff  ssppoorrttss’’  aaccttiivviittiieess  ssuucchh  aass  ssppoorrttss’’  

ccoommppeettiittiioonnss,,  ffeessttiivvaallss  aanndd  cceelleebbrraattiioonnss..      

vv..  AAnn  aarrttss  ssuuppeerrvviissoorr  iinn  cchhaarrggee  ooff  oorrggaanniizziinngg  rreeccrreeaattiioonnaall  aaccttiivviittiieess,,  

ppllaayyss,,  eexxhhiibbiittiioonnss  aanndd  aarrttiissttiicc  ccoommppeettiittiioonnss..      

vvii..  AA  ssoocciiaall  ssuuppeerrvviissoorr  iinn  cchhaarrggee  ooff  ssoollvviinngg  tthhee  ssttuuddeennttss’’  pprroobblleemmss  aanndd  

ooffffeerriinngg  tthheemm  ssoocciiaall  aanndd  ppssyycchhoollooggiiccaall  ccoouunnsseelliinngg..      

  

  

  

  

CCHHAAPPTTEERR  SSIIXX::  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  AANNDD  FFIINNAANNCCIIAALL  

AAFFFFAAIIRRSS  
  

  

AArrttiiccllee  2277  
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  hhiiss//hheerr  ootthheerr  dduuttiieess,,  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  

aanndd  FFiinnaanncciiaall  AAffffaaiirrss  wwiillll  bbee  iinn  cchhaarrggee  ooff  ssuuppeerrvviissiinngg  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  

ffiinnaanncciiaall  aanndd  hhuummaann  rreessoouurrcceess  ddeeppaarrttmmeennttss..    TThhee  hheeaadd  ooff  eeaacchh  ddeeppaarrttmmeenntt  

wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  

  

((AA))  HHeeaadd  ooff  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  AAffffaaiirrss  DDeeppaarrttmmeenntt  ((ssttoorreess,,  

mmaaiinntteennaannccee  aanndd  sseerrvviicceess))  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  AAddmmiinniissttrraattiivvee  AAffffaaiirrss  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  hhaavvee  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11  PPrroovviiddiinngg  tthhee  vvaarriioouuss  ddeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  wwiitthh  tthheeiirr  nneeeeddss  

aanndd  eessttiimmaattiinngg  tthhee  aannnnuuaall  ffuunnddss  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ccoonncceerrnneedd  

ppaarrttiieess..      
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22  RReecceeiivviinngg  ppuurrcchhaasseess  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ddooccuummeennttss  aanndd  

rreecceeiippttss,,  aafftteerr  vveerriiffyyiinngg  tthheeiirr  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  pprreessccrriibbeedd  

ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  kkeeeeppiinngg  tthheemm  iinn  tthhee  ssttoorreess  oorr  ddiissttrriibbuuttiinngg  tthheemm  ttoo  

tthhee  ddiiffffeerreenntt  ddeeppaarrttmmeennttss,,  aanndd  rreeppoorrttiinngg  aannyy  rreejjeecctteedd  iitteemmss..      

33  SSuuppppllyyiinngg  tthhee  ssttoorreess  wwiitthh  tthhee  rreeqquuiirreedd  mmaatteerriiaallss  aanndd  kkeeeeppiinngg  

rreeccoorrddss  ooff  tthheeiirr  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..      

44  OOrrggaanniizziinngg  ssttoorreess  aanndd  ssuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ppeerrssoonnnneell..      

55  IImmpplleemmeennttiinngg  tthhee  pprroocceedduurreess  ooff  ppeerriiooddiiccaall  oorr  aarrbbiittrraarryy  ssttoorree  

iinnvveennttoorriieess,,  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..      

66  CCoonndduuccttiinngg  aann  aannnnuuaall  ccoouunntt  ooff  tthhee  bbuuddggeett  rreemmaaiinniinngg  ffrroomm  tthhee  

rreeqquuiissiitteess  ooff  wwoorrkk..      

77  CCoommppllyyiinngg  wwiitthh  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  pprroocceedduurreess  iinn  tthhee  ssttoorreess..      

88  FFoolllloowwiinngg  uupp  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ccoonnttrraaccttss  ssiiggnneedd  ffoorr  

sseerrvviicceess  aanndd  mmaaiinntteennaannccee..      

99  KKeeeeppiinngg  rreeccoorrddss  ooff  ccoolllleeggee  pprrooppeerrttyy  aanndd  oorrggaanniizziinngg  iittss  ppeerriiooddiiccaall  

mmaaiinntteennaannccee..      

1100  PPrreeppaarriinngg  aanndd  aarrrraannggiinngg  tthhee  eexxppaattrriiaattee  ppeerrssoonnnneell’’ss  aaccccoommmmooddaattiioonn  

uunniittss  aanndd  kkeeeeppiinngg  rreeccoorrddss..      

1111  SSuuppeerrvviissiinngg  aallll  tthhee  ppeerrssoonnnneell  iinn  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  aanndd  mmoonniittoorriinngg  

tthheeiirr  ppeerrffoorrmmaannccee..      

1122  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss..      

1133  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  

AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  FFiinnaanncciiaall  AAffffaaiirrss..      

  

  

((BB))  HHeeaadd  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  DDeeppaarrttmmeenntt  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  tthhee  FFiinnaannccee  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  PPrreeppaarriinngg  tthhee  aannnnuuaall  bbuuddggeett  aanndd  pprreesseennttiinngg  aannnnuuaall  rreeppoorrttss..  

22..  EExxeeccuuttiinngg  ppuurrcchhaassee  oorrddeerrss,,  ffiilllliinngg  iinn  tthhee  rreeqquuiirreedd  ddooccuummeennttss,,  

ssuuppeerrvviissiinngg  eexxppeennddiittuurreess,,  ssccrruuttiinniizziinngg  ddooccuummeennttss  aanndd  rreeccoorrddiinngg  

jjoouurrnnaall  eennttrriieess,,  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  ffiinnaanncciiaall  

rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..      

33..  MMaaiinnttaaiinniinngg  ppeettttyy  ccaasshh,,  aauuddiittiinngg  iittss  rreeccoorrddss  aanndd  eennssuurriinngg  iittss  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  aauuddiittiinngg  rreegguullaattiioonnss..      

44..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ccoolllleeggee  ppaayy  rroollll..      

55..  SSuuppeerrvviissiinngg  tthhee  ccoolllleeggee  ccaasshh,,  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  iittss  aannnnuuaall  ccoouunntt,,  aanndd  

ppeerrffoorrmmiinngg  aauuddiitt..  

66..  MMaakkiinngg  uussee  ooff  tthhee  mmooddeerrnn  ffiinnaanncciiaall  ssyysstteemmss,,  aanndd  ssuuggggeessttiinngg  tthhee  

nneecceessssaarryy  mmooddiiffiiccaattiioonnss  oonn  tthhee  ccoolllleeggee  ffiinnaanncciiaall  ssyysstteemmss,,  rruulleess  aanndd  
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rreegguullaattiioonnss  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  ccoolllleeggee  aanndd  tthhee  mmiinniissttrryy  

pprrooffeessssiioonnaallss..      

77..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  FFiinnaanncciiaall  AAffffaaiirrss..      

88..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  

AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  FFiinnaanncciiaall  AAffffaaiirrss..  

  

  

((CC))  HHeeaadd  ooff  HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeeppaarrttmmeenntt  
  

TThhee  HHeeaadd  ooff  HHuummaann  RReessoouurrcceess  DDeeppaarrttmmeenntt  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy::  
  

11..  CCoooorrddiinnaattiinngg  wwiitthh  tthhee  cceenntteerrss  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss  ttoo  iiddeennttiiffyy  tthheeiirr  

nneeeeddss  ffoorr  hhuummaann  rreessoouurrcceess,,  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aanndd  eexxppeerriieennccee  

rreeqquuiirreedd,,  aanndd  ttoo  ttaakkee  tthhee  nneecceessssaarryy  aaccttiioonn..      

22..  SSeettttiinngg  uupp  aa  ddaattaabbaassee  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  hhuummaann  rreessoouurrcceess..      

33..  OOrrggaanniizziinngg  tthhee  aatttteennddaannccee  rreeccoorrddss  ooff  ppeerrssoonnnneell..      

44..  PPrreeppaarriinngg  jjoobb  ddeessccrriippttiioonnss  aanndd  ssppeecciiffiiccaattiioonnss..      

55..  OOrrggaanniizziinngg  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg  ccoouurrsseess,,  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  aaccaaddeemmiicc  

aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  lleevveell  ooff  tthhee  ppeerrssoonnnneell  iinn  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  

ccoonncceerrnneedd  aauutthhoorriittyy  aatt  tthhee  ccoolllleeggee  aanndd  tthhee  mmiinniissttrryy..  

66..  CCoooorrddiinnaattiinngg  wwiitthh  aallll  cceenntteerrss,,  ddeeppaarrttmmeennttss  aanndd  pprrooffeessssiioonnaallss  iinn  

sseettttiinngg  uupp  aa  ppllaann  ffoorr  ssttaaffff  aapppprraaiissaall  aanndd  ttaakkiinngg  tthhee  aaddeeqquuaattee  aaccttiioonnss  

aafftteerr  aannaallyyzziinngg  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  aapppprraaiissaall..      

77..  CCoooorrddiinnaattiinngg  wwiitthh  tthhee  ddiiffffeerreenntt  cceenntteerrss  aanndd  ddeeppaarrttmmeennttss  iinn  

aannaallyyzziinngg  jjoobb  ddeessccrriippttiioonn,,  aaddvveerrttiissiinngg  vvaaccaanncciieess  aanndd  iimmpplleemmeennttiinngg  

tthhee  rreeccrruuiittmmeenntt  pprroocceedduurreess..      

88..  EEnnssuurriinngg  tthhee  bbeesstt  ppoossssiibbllee  uussee  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  hhuummaann  rreessoouurrcceess..      

99..  EEvvaalluuaattiinngg  ssttaaffff  ppeerrffoorrmmaannccee  aanndd  ffoorrwwaarrddiinngg  tthhee  aapppprraaiissaall  ffoorrmmss  ttoo  

tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  FFiinnaanncciiaall  AAffffaaiirrss..      

1100..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  aannyy  ootthheerr  ttaasskkss  aassssiiggnneedd  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  

AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  FFiinnaanncciiaall  AAffffaaiirrss..  
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PPAARRTT  FFIIVVEE::  AADDMMIISSSSIIOONN    
  

  

  

  

AArrttiiccllee  2288  
  

AAnn  aannnnuuaall  mmiinniisstteerriiaall  ddeecciissiioonn  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeennttss  ttoo  

bbee  aaddmmiitttteedd  iinn  tthhee  ccoolllleeggeess  aanndd  tthhee  mmiinniimmuumm  mmaarrkkss  tthhaatt  qquuaalliiffiieess  aa  

ssttuuddeenntt  ffoorr  aacccceeppttaannccee,,  wwhhiicchh  mmaayy  vvaarryy  ffrroomm  oonnee  yyeeaarr  ttoo  tthhee  ootthheerr  iinn  tthhee  

lliigghhtt  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbllee  rreessoouurrcceess,,  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  eedduuccaattiioonn,,  ccoommppeettiittiioonn  

bbeettwweeeenn  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  llaabboorr  mmaarrkkeett’’ss  nneeeeddss..    NNeevveerrtthheelleessss,,  uunnddeerr  aallll  

cciirrccuummssttaanncceess,,  ssttuuddeenntt  aaddmmiissssiioonn  wwiillll  bbee  oonn  tthhee  ddeecciiddeedd  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  

ccrriitteerriiaa..      

  

  

AArrttiiccllee  2299    
  

PPrriioorr  ttoo  eennrroollmmeenntt  iinn  tthhee  ccoolllleeggee,,  tthhee  ssttuuddeenntt  hhaass  ttoo  ssppeenndd  aa  yyeeaarr  iinn  tthhee  

FFoouunnddaattiioonn  PPrrooggrraamm,,  wwhheerree  hhee//sshhee  wwiillll  ssttuuddyy  tthhee  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee,,  

mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  pprroovviiddiinngg  tthhee  

ssttuuddeenntt  wwiitthh  tthhee  bbaassiicc  kknnoowwlleeddggee,,  ddeevveellooppiinngg  hhiiss//hheerr  sskkiillllss  aanndd  pprreeppaarriinngg  

hhiimm//hheerr  ttoo  ffoollllooww  ccoolllleeggee  pprrooggrraamm((ss))..      
  

TThhee  ffoouunnddaattiioonn  yyeeaarr  ccoommpprriisseess  tthhrreeee  sseemmeesstteerrss..    IInn  ccaassee  tthhee  ssttuuddeenntt  ffaaiillss  

iinn  aannyy  ooff  tthhee  sseemmeesstteerrss,,  hhee//sshhee  wwiillll  hhaavvee  tthhee  ooppppoorrttuunniittyy  ooff  rreeppeeaattiinngg  oonnllyy  

oonnee  sseemmeesstteerr..      
  

IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  aallssoo  bbee  ggiivveenn  aa  ssiinnggllee  cchhaannccee,,  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  aa  

ppeerriioodd  ooff  oonnee  sseemmeesstteerr  ttoo  ssiitt  ffoorr  eeiitthheerr  tthhee  TTOOEEFFLL  oorr  IIEELLTTSS  tteesstt,,  iinn  ccaassee  

hhee//sshhee  ffaaiillss  ttoo  aattttaaiinn  tthheeiirr  rreeqquuiirreedd  aavveerraaggee  iinn  eeiitthheerr  tteesstt..      
  

IInn  aallll  ccaasseess,,  ssttuuddeenntt’’ss  rreeggiissttrraattiioonn  aatt  tthhiiss  ssttaaggee  wwiillll  bbee  ccaanncceelllleedd,,  iiff  tthhee  

aallllootttteedd  ttiimmee  eennddss  bbeeffoorree  tthhee  ssttuuddeenntt  ppaasssseess  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  ccoouurrsseess’’  

oorr  lleevveell  eexxiitt  eexxaammss,,  oorr  ffaaiillss  ttoo  aattttaaiinn  tthhee  aavveerraaggee  rreeqquuiirreedd  iinn  eeiitthheerr  tthhee  

TTOOEEFFLL  oorr  tthhee  IIEELLTTSS  tteesstt..      
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TThhee  eennttrryy  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  aapppplliiccaannttss  ttoo  FFoouunnddaattiioonn  PPrrooggrraamm  aarree::  
  

11..  BBeeiinngg  aann  OOmmaannii  nnaattiioonnaall..  

22..  NNoott  eexxcceeeeddiinngg  2255  yyeeaarrss  ooff  aaggee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  eennrroollmmeenntt..    AA  

ddeecciissiioonn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr  mmaayy  eexxeemmpptt  tthhee  ssttuuddeenntt  ffrroomm  tthhee  

ccoonnddiittiioonnss  ooff  nnaattiioonnaalliittyy  aanndd  aaggee,,  bbeeaarriinngg  iinn  mmiinndd  tthhee  aavvaaiillaabbllee  

rreessoouurrcceess..      

33..  SSuubbmmiittttiinngg  aann  aaddmmiissssiioonn  ffoorrmm  ssiiggnneedd  bbyy  hhiimm//hheerr  aanndd  hhiiss//hheerr  

gguuaarrddiiaann,,  ccoonnffiirrmmiinngg  tthhaatt  tthhee  aapppplliiccaanntt  iiss  aaccqquuaaiinntteedd  wwiitthh  aanndd  hhaass  

oobbttaaiinneedd  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  aaddmmiissssiioonn  aanndd  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  

ssyysstteemm,,  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddooccuummeennttss  aattttaacchheedd::  
  

((aa))  AAtttteesstteedd  SSeeccoonnddaarryy  SScchhooooll  CCeerrttiiffiiccaattee  aanndd  ttrraannssccrriipptt  ooff  tthhee  

aapppplliiccaanntt’’ss  ggrraaddeess  oorr  aann  eeqquuiivvaalleenntt  cceerrttiiffiiccaattee  wwiitthh  aa  

ttrraannssccrriipptt  ooff  ggrraaddeess,,  aanndd  tthhee  ttrraaiinniinngg  ccoouurrsseess  aatttteennddeedd,,  iiff  

iissssuueedd  oouuttssiiddee  tthhee  SSuullttaannaattee..    AAnn  oouuttssttaannddiinngg  ggrraadduuaattee  ffrroomm  

aa  vvooccaattiioonnaall  ttrraaiinniinngg  cceenntteerr  sshhoouulldd  pprroovviiddee  aa  ddiipplloommaa  

cceerrttiiffiiccaattee  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ffiieelldd  ooff  ssttuuddyy  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  

tthhee  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ccrriitteerriiaa  tthhaatt  tthhee  MMiinniisstteerr  ssppeecciiffiieess  iinn  tthhiiss  

rreessppeecctt..      

((bb))  AA  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  ggoooodd  ccoonndduucctt..      

((cc))  AAnn  eevviiddeennccee  ooff  OOmmaannii  nnaattiioonnaalliittyy..      

((dd))  AA  bbiirrtthh  cceerrttiiffiiccaattee  oorr  aann  aaggee  eessttiimmaattiioonn  cceerrttiiffiiccaattee,,  iinn  ccaassee  ooff  

tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  ffoorrmmeerr..      

((ee))  44  ppaassssppoorrtt  ssiizzee  pphhoottooggrraapphhss..      

((ff))  AA  mmeeddiiccaall  ffiittnneessss  cceerrttiiffiiccaattee..      

((gg))  MMuusstt  ppaassss  aannyy  oorraall  aanndd  wwrriitttteenn  tteessttss,,  hhee//sshhee  mmiigghhtt  bbee  

ssuubbjjeecctteedd  ttoo..      

((hh))  TThhee  mmiinniissttrryy  mmaayy  cchhaarrggee  tthhee  aapppplliiccaanntt  aannyy  ffeeeess  oorr  ddeeppoossiittss  

ddeeeemmeedd  nneecceessssaarryy,,  aafftteerr  oobbttaaiinniinngg  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy’’ss  

aapppprroovvaall..      

  

TThhee  aabboovvee  ccoonnddiittiioonnss  wwiillll  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  eennrroollmmeenntt  iinn  aannyy  ooff  tthhee  

yyeeaarrss//lleevveellss  ooff  ccoolllleeggee  ssttuuddyy,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  

eeaacchh  yyeeaarr//lleevveell  ooff  ssttuuddyy,,  aass  ssttiippuullaatteedd  iinn  tthheessee  bbyyllaawwss..      
  

TThhee  aapppplliiccaanntt’’ss  rriigghhtt  ttoo  aaddmmiissssiioonn  wwiillll  eexxppiirree  oonnee  wweeeekk  aafftteerr  tthhee  ddaattee  ooff  

tthhee  aannnnoouunncceemmeenntt  ooff  rreessuullttss,,  iiff  hhee//sshhee  ffaaiillss  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  ccoolllleeggee  wwiitthh  aann  

aacccceeppttaabbllee  rreeaassoonn  ffoorr  hhiiss//hheerr  llaatteenneessss..    TThhee  aapppplliiccaanntt  wwiillll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  

ttoo  ccllaaiimm  tthhee  rreessttoorraattiioonn  ooff  tthhaatt  rriigghhtt  aafftteerr  tthhee  eellaappssee  ooff  oonnee  wweeeekk..    

HHoowweevveerr,,  hhiiss//hheerr  nnaammee  mmiigghhtt  bbee  iinncclluuddeedd  oonn  tthhee  wwaaiittiinngg  lliisstt  ffoorr  aannyy  

pprroossppeeccttiivvee  vvaaccaanncciieess..      



3344  

  

  

AArrttiiccllee  3311  
  

TThhee  FFoouunnddaattiioonn  PPrrooggrraamm  ssttuuddeenntt  wwiillll  nnoott  bbee  rreeggiisstteerreedd  ffoorr  ssppeecciiaalliizzaattiioonn,,  

uunnlleessss  hhee//sshhee  ppaasssseess  mmaatthheemmaattiiccss,,  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  EEnngglliisshh  

llaanngguuaaggee  tteessttss,,  aanndd  oobbttaaiinnss  tthhee  mmiinniimmuumm  ggrraaddee  iinn  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee  

ccoouurrsseess//lleevveellss,,  TTOOEEFFLL  oorr  IIEELLTTSS  eexxaammss//tteessttss,,  aass  ppeerriiooddiiccaallllyy  ddeecciiddeedd,,  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  ssuubbmmiittttiinngg  tthhee  EEnnrroollmmeenntt  AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm..      

  

  

AArrttiiccllee  3322  
  

AA  ssttuuddeenntt  wwhhoo  iiss  ttrraannssffeerrrreedd  ffrroomm  aa  uunniivveerrssiittyy,,  ccoolllleeggee  oorr  ootthheerr  hhiigghheerr  

eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonn  mmaayy  bbee  aacccceepptteedd,,  iiff  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill  ccoonnssiiddeerrss  

tthhaatt  tthhee  lleevveell  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  sseemmeesstteerr  tthhee  ssttuuddeenntt  wwoouulldd  bbee  ppllaacceedd  iinn..      
  

TThhee  ttrraannssffeerrrreedd  ssttuuddeenntt  mmuusstt  ssuubbmmiitt  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm  pprreeppaarreedd  ffoorr  

tthhaatt  ppuurrppoossee..    HHee//sshhee  mmuusstt  aallssoo  ppaassss  tthhee  aaccaaddeemmiicc  aasssseessssmmeenntt  hhee//sshhee  iiss  

ssuubbjjeecctteedd  ttoo  oonn  tthhee  ccoouurrssee  oorr  lleevveell  hhee//sshhee  ssttuuddiieedd,,  wwiitthh  aa  mmiinniimmuumm  ooff  tthhee  

aavveerraaggee  CC  ((GGoooodd)),,  aanndd  wwiitthh  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  5500%%  ooff  tthhee  ccoouurrsseess  tthhaatt  mmaayy  

bbee  aapppprroovveedd  iinn  tthhee  ccoolllleeggeess’’  ffoouurr--lleevveell  pprrooggrraamm..      

  

AA  ttrraannssffeerrrreedd  ssttuuddeenntt  wwiillll  nnoott  bbee  aawwaarrddeedd  aannyy  cceerrttiiffiiccaattee  uunnlleessss  hhee//sshhee  

ssuucccceessssffuullllyy  ssttuuddiieedd  aanndd  ccoommpplleetteedd  aatt  lleeaasstt  5500%%  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  

tthhee  lleevveell  ooff  tthhaatt  qquuaalliiffiiccaattiioonn  iinn  tthhee  ccoolllleeggee..      

  

  

AArrttiiccllee  3333  
  

PPaarrtt--ttiimmee  pprrooggrraammss''  aapppplliiccaannttss,,  ffrroomm  ppuubblliicc  aanndd  pprriivvaattee  sseeccttoorrss  ppeerrssoonnnneell,,  

mmaayy  bbee  aaddmmiitttteedd  aatt  tthheeiirr  oowwnn  oorr  tthheeiirr  ssppoonnssoorrss’’  eexxppeennssee..      
  

SSuucchh  aapppplliiccaanntt  wwiillll  ssuubbmmiitt  hhiiss//hheerr  aapppplliiccaattiioonn  ffoorrmm,,  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  

ssppoonnssoorr’’ss  aapppprroovvaall  aanndd  ccoonnsseenntt  ttoo  bbeeaarr  tthhee  cchhaarrggeess,,  iiff  tthhee  ssppoonnssoorr  wwiillll  

ppaayy  tthhee  ttuuiittiioonn  ffeeeess..    OOtthheerrwwiissee,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  wwiillll  pprroovviiddee  eevviiddeennccee  ooff  

hhiiss//hheerr  ccaappaabbiilliittyy  ooff  ppaayyiinngg  tthhee  ttuuiittiioonn  ffeeeess..      
  

TThhee  aapppplliiccaanntt  wwiillll  aallssoo  hhaavvee  ttoo  pprroovvee  hhiiss//hheerr  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  rreeqquuiirreedd  

ggrraaddeess  iinn  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee,,  mmaatthheemmaattiiccss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  tteecchhnnoollooggyy  oorr  

hhiiss//hheerr  ssuucccceessss  iinn  tthhee  aaccaaddeemmiicc  aasssseessssmmeenntt  ccoonndduucctteedd  bbyy  tthhee  ccoolllleeggee,,  aanndd  

hhiiss//hheerr  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  aatt  lleeaasstt  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  iinn  

tthhee  ccoolllleeggee..    TThhee  ttuuiittiioonn  ffeeeess  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddeecciissiioonn  

iissssuueedd  bbyy  tthhee  MMiinniisstteerr,,  aafftteerr  oobbttaaiinniinngg  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ccoommppeetteenntt  

aauutthhoorriittyy..      



3355  

  

  

AArrttiiccllee  3344  
  

TThhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  oorrggaanniizziinngg  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  ccoouurrsseess  aanndd  

pprrooggrraammss  aatttteennddeedd  bbyy  tthhee  aapppplliiccaanntt,,  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  eexxeemmppttiioonn  ffrroomm  

ccoouurrsseess  oorr  pprrooggrraammss,,  pprrooffiicciieennccyy  aanndd  ppllaacceemmeenntt  tteessttss  ffoorr  tthhee  ccoouurrsseess  

aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill  wwiillll  bbee  ssppeecciiffiieedd,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aa  

ddeecciissiioonn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy..      

  

  

AArrttiiccllee  3355  
  

TThhee  ccoolllleeggeess  mmaayy  ooffffeerr  ssppeecciiaalliizzeedd  pprrooggrraammss,,  oorr  sshhoorrtt  ccoouurrsseess  ttoo  mmeeeett  tthhee  

llaabboorr  mmaarrkkeett  aanndd  tteecchhnnoollooggiiccaall  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ccoolllleeggee''ss  

rreeggiioonn..      

  

TToo  bbee  eennrroolllleedd  iinn  ssuucchh  pprrooggrraammss,,  tthhee  aapppplliiccaanntt  mmuusstt  ssuubbmmiitt  aann  aapppplliiccaattiioonn  

ffoorrmm  wwiitthh  aallll  tthhee  rreeqquuiirreedd  ddooccuummeennttss  aattttaacchheedd,,  aanndd  ppaayy  tthhee  aapppprroovveedd  

ttuuiittiioonn  ffeeeess,,  iiff  aannyy..    SSuucchh  ssppeecciiaalliizzeedd  pprrooggrraammss  oorr  sshhoorrtt  ccoouurrsseess  sshhoouulldd  

ffuullffiillll  tthhee  ccoonnddiittiioonnss,,  wwiitthhoouutt  ccoonnfflliiccttiinngg  wwiitthh  ootthheerr  ccoouurrsseess  oorr  pprrooggrraammss..      

  

  

AArrttiiccllee  3366  
  

TThhee  MMiinniisstteerr  wwiillll  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeennttss  ttoo  bbee  aaddmmiitttteedd  

aannnnuuaallllyy  iinn  tthhee  ppaarraalllleell  pprrooggrraammss,,  tthhee  eennttrryy  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd  tthhee  ttuuiittiioonn  

ffeeeess,,  iiff  aannyy,,  aafftteerr  oobbttaaiinniinngg  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy..      

  

  

AArrttiiccllee  3377  
  

TThhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss  wwiillll  sseett  uupp  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  ppllaann  

aanndd  pprroocceedduurree  ffoorr  eeaacchh  sseemmeesstteerr..    TThhee  ssttuuddeenntt  iiss  ppeerrssoonnaallllyy  rreessppoonnssiibbllee  

ffoorr  rreeggiissttrraattiioonn,,  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  aassssiiggnneedd  aaccaaddeemmiicc  aaddvviissoorr..    

RReeggiissttrraattiioonn  bbyy  aa  ssttuuddeenntt  rreepprreesseennttaattiivvee  wwiillll  nnoott  bbee  aacccceepptteedd  uunnddeerr  aannyy  

cciirrccuummssttaanncceess..    SSttuuddeennttss  wwhhoo  ffaaiill  ttoo  rreeggiisstteerr  wwiitthhiinn  tthhee  ddeeaaddlliinnee  ffoorr  

rreeaassoonnss  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  DDeeaann  mmaayy  rreeggiisstteerr  wwiitthhiinn  oonnee  wweeeekk  ffrroomm  tthhee  sseett  

ddaattee  ooff  ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  ccllaasssseess..      

  

  



3366  

AArrttiiccllee  3388  
  

TThhee  ssttuuddeenntt’’ss  gguuaarrddiiaann  wwiillll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  aaccttiioonnss  aanndd  

wwiillll  ccooooppeerraattee  wwiitthh  tthhee  ccoolllleeggee  iinn  ddiirreeccttiinngg  aanndd  iimmpprroovviinngg  hhiiss//hheerr  ssttuuddyy,,  

bbeehhaavviioorr  aanndd  aatttteennddaannccee..      

  

  

AArrttiiccllee  3399  
  

OOnnccee  aacccceepptteedd  aanndd  aaddmmiitttteedd,,  aa  ffiillee  wwiillll  bbee  ccrreeaatteedd  ffoorr  tthhee  ssttuuddeenntt,,  

ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  eevviiddeennccee  ooff  aacccceeppttaannccee,,  ddaattaa,,  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ddooccuummeennttss..    

TThhee  ccoonntteennttss  ooff  tthhee  ffiillee  wwiillll  bbee  ccoonnffiiddeennttiiaall..    TThhee  ccoolllleeggee  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  

pprroovviiddee  tthhee  ssttuuddeenntt  oorr  hhiiss//hheerr  gguuaarrddiiaann  wwiitthh  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  

tthhee  ssttuuddeenntt..      

  



3377  

  

  

PPAARRTT  SSIIXX::  SSYYSSTTEEMM  AANNDD  DDUURRAATTIIOONN  OOFF  SSTTUUDDYY    
  

  

  

  

AArrttiiccllee  4400  
  

EEdduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss  iinn  tthhee  ccoolllleeggeess  aarree  ooff  aaccaaddeemmiicc,,  aapppplliieedd,,  

tteecchhnnoollooggiiccaall  aanndd  vvooccaattiioonnaall  nnaattuurree..      

  

  

AArrttiiccllee  4411  
  

TThhee  dduurraattiioonn  ooff  ssttuuddyy  iinn  tthhee  CCoolllleeggeess  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  iiss  tthhrreeee  yyeeaarrss  ttoo  

qquuaalliiffyy  ffoorr  tthhee  HHiigghheerr  DDiipplloommaa,,  wwhheerreeaass,,  iinn  tthhee  HHiigghheerr  CCoolllleeggeess  ooff  

TTeecchhnnoollooggyy,,  tthhee  dduurraattiioonn  ooff  ssttuuddyy  iiss  ffoouurr  yyeeaarrss,,  ttoo  qquuaalliiffyy  ffoorr  aa  BBaacchheelloorr''ss  

DDeeggrreeee  ((BB..TTeecchh..))..    TThhee  ssttuuddyy  ssyysstteemm  pprrooggrreesssseess  ffrroomm  oonnee  lleevveell  

((qquuaalliiffiiccaattiioonn))  ttoo  tthhee  ootthheerr..    UUppoonn  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  eeaacchh  lleevveell,,  tthhee  

ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  aawwaarrddeedd  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddeessiiggnnaatteedd  ffoorr  tthhaatt  lleevveell..    TThhee  

lleevveellss  aanndd  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aarree  aass  ffoolllloowwss::  
  

((aa))  CCeerrttiiffiiccaattee::    OOnnee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  

((bb))  DDiipplloommaa::      TTwwoo  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarrss  

((cc))  HHiigghheerr  DDiipplloommaa::    TThhrreeee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarrss  

((dd))  BBaacchheelloorr''ss  DDeeggrreeee::  FFoouurr  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarrss  
  

TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  aaddvvaannccee  ffrroomm  oonnee  lleevveell  ttoo  tthhee  nneexxtt  uuppoonn  mmeeeettiinngg  aallll  tthhee  

rreeqquuiirreemmeennttss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  GGPPAA,,  aass  sshhoowwnn  iinn  aappppeennddiixx  22..      

  

  

AArrttiiccllee  4422  
  

TThhee  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  ccoonnssiissttss  ooff  ttwwoo  ssuucccceessssiivvee  sseemmeesstteerrss  ((oonnee  iinn  tthhee  ffaallll  

aanndd  tthhee  ootthheerr  iinn  tthhee  wwiinntteerr))  eeaacchh  wwiitthh  aa  dduurraattiioonn  ooff  1166  wweeeekkss,,  sseeppaarraatteedd  

bbyy  aa  ttwwoo--wweeeekk  mmiidd--yyeeaarr  vvaaccaattiioonn..    AA  ssttuuddeenntt  mmaayy  ssttuuddyy  ffoorr  ttwwoo  

aaddddiittiioonnaall  aanndd  ccoonnsseeccuuttiivvee  ssuummmmeerr  sseemmeesstteerrss  ooff  66  wweeeekkss  eeaacchh..      

  

  

AArrttiiccllee  4433  
  

CCoolllleeggee  pprrooggrraammss  ffoollllooww  tthhee  ccrreeddiitt  hhoouurr  ssyysstteemm..    TThhee  ccrreeddiitt  hhoouurr  iiss  aa  uunniitt  

ooff  mmeeaassuurreemmeenntt  ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  wweeiigghhttaaggee  ooff  ccoouurrsseess  dduurriinngg  oonnee  aaccaaddeemmiicc  

sseemmeesstteerr..    IItt  iiss  eeqquuaall  ttoo  oonnee  wweeeekkllyy  ppeerriioodd  ooff  tthheeoorreettiiccaall  lleeccttuurree,,  oorr  ttwwoo  

wweeeekkllyy  ppeerriiooddss  ooff  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  iinn  aa  llaabboorraattoorryy  oorr  wwoorrkksshhoopp..      

  



3388  

TThhee  rreeqquuiirreedd  nnuummbbeerr  ooff  ccrreeddiitt  hhoouurrss  ffoorr  ggrraadduuaattiioonn  aatt  eeaacchh  ooff  tthhee  lleevveellss  

ooff  qquuaalliiffiiccaattiioonn  vvaarriieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ssppeecciiaalliizzaattiioonnss  aass  ffoolllloowwss  

((sseeee  aappppeennddiixx  33))::  
  

((aa))  CCeerrttiiffiiccaattee::    ffrroomm  2244  ttoo  3388  ccrreeddiitt  hhoouurrss  

((bb))  DDiipplloommaa::      ffrroomm  6666  ttoo  7766  ccrreeddiitt  hhoouurrss  

((cc))  HHiigghheerr  DDiipplloommaa::    ffrroomm  110000  ttoo  111144  ccrreeddiitt  hhoouurrss  

((dd))  BBaacchheelloorr''ss  DDeeggrreeee::  ffrroomm  112288  ttoo  115577  ccrreeddiitt  hhoouurrss  
  

  

  

AArrttiiccllee  4444  
  

TThhee  mmiinniimmuumm  nnuummbbeerr  ooff  ccrreeddiitt  hhoouurrss,,  ffoorr  aa  ffuullll--ttiimmee  ssttuuddeenntt,,  iiss  1122  ccrreeddiitt  

hhoouurrss  ppeerr  sseemmeesstteerr  aanndd  66  ccrreeddiitt  hhoouurrss  ffoorr  tthhee  ssuummmmeerr  sseemmeesstteerr..    SSttuuddeenntt  

rreeggiissttrraattiioonn  ffoorr  wwhhaatt  eexxcceeeeddss  tthhee  mmiinniimmuumm  ddeeppeennddss  oonn  hhiiss//hheerr  sseemmeesstteerr’’ss  

GGPPAA  aass  ffoolllloowwss::      
  

11..  TThhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  aa  sseemmeesstteerr  GGPPAA  33  ttoo  rreeggiisstteerr  ffoorr  1155  ccrreeddiitt  hhoouurrss,,  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aaccaaddeemmiicc  aaddvviisseerr’’ss  aapppprroovvaall..      

22..  TThhee  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  aa  sseemmeesstteerr  GGPPAA  33..55  ttoo  rreeggiisstteerr  ffoorr  1188  ccrreeddiitt  

hhoouurrss,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  AAccaaddeemmiicc  

AAffffaaiirrss..      
  

IItt  iiss  mmaannddaattoorryy  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  DDeeaann  oorr  hhiiss//hheerr  

rreepprreesseennttaattiivvee  ttoo  rreeggiisstteerr  ffoorr  mmoorree  tthhaann  1188  ccrreeddiitt  hhoouurrss..      
  

AA  ppaarrtt--ttiimmee  ssttuuddeenntt  mmaayy  rreeggiisstteerr  ffoorr  66--99  ccrreeddiitt  hhoouurrss  ppeerr  sseemmeesstteerr..      

  

  

AArrttiiccllee  4455  
  

AA  ssttuuddeenntt  mmaayy  iinnccrreeaassee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccrreeddiitt  hhoouurrss  pprroovviiddeedd  iinn  aarrttiiccllee  4433,,  

bbyy  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  66  nnoonn--ccuummuullaattiivvee  ccrreeddiitt  hhoouurrss  oorr  ttwwoo  ccoouurrsseess  ffoorr  eeaacchh  

ooff  tthhee  ffoouurr  lleevveellss  ooff  ssttuuddyy..    TThhiiss  aallssoo  aapppplliieess  ttoo  ttrraannssffeerrrreedd  ssttuuddeennttss  ffrroomm  

ootthheerr  ssiimmiillaarr  uunniivveerrssiittiieess,,  ccoolllleeggeess,,  oorr  iinnssttiittuuttiioonnss  ooff  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn..    

TThhee  ttiimmee  ssppeenntt  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt  iinn  tthhoossee  iinnssttiittuuttiioonnss  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  

ppaarrtt  ooff  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ttiimmee  ffoorr  ccoommpplleettiinngg  tthhee  lleevveell..    TThhee  ssttuuddeenntt  hhaass  ttoo  

ccoommpplleettee  aatt  lleeaasstt  5500%%  ooff  tthhee  ttoottaall  ccrreeddiitt  hhoouurrss  aatt  tthhee  ccoolllleeggee..      
  

IItt  iiss  ppoossssiibbllee,,  uuppoonn  aa  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ffrroomm  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy  aanndd  tthhee  

aapppprroovvaall  ooff  tthhee  MMiinniisstteerr,,  ttoo  aammeenndd  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ccrreeddiitt  hhoouurrss  

rreeqquuiirreedd  ffoorr  aawwaarrddiinngg  aa  cceerrttiiffiiccaattee  iinn  aannyy  ooff  tthhee  ffoouurr  lleevveellss  ooff  ssttuuddyy,,  aanndd  

tthhee  ccrreeddiitt  hhoouurrss  ooff  ootthheerr  ccoolllleeggee  rreeqquuiirreemmeennttss..      

  

  



3399  

AArrttiiccllee  4466    
  

TThhee  ccoolllleeggeess  ooffffeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssppeecciiaalliizzaattiioonnss::  EEnnggiinneeeerriinngg,,  iinnffoorrmmaattiioonn  

tteecchhnnoollooggyy,,  aapppplliieedd  sscciieenncceess,,  bbuussiinneessss  ssttuuddiieess  aanndd  pphhaarrmmaaccoollooggyy,,  aass  

sshhoowwnn  iinn  aappppeennddiixx  33..      

  

  

AArrttiiccllee  4477  
  

11..  TThhee  wweeeekkllyy  tteeaacchhiinngg  llooaadd  ffoorr  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  aanndd  

ttrraaiinneerrss  wwiillll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  

  
  

  

PPoossiittiioonn  

  

  

TTeeaacchhiinngg  LLooaadd  

  

  DDeeaann  33  

  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  AAccaaddeemmiicc  AAffffaaiirrss  33  ––  66  

  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss  33  ––  66  

  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  AAddmmiinniissttrraattiivvee  aanndd  FFiinnaanncciiaall  

AAffffaaiirrss  

33  ––  66  

  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEdduuccaattiioonnaall  TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr  33  ––  66  

  HHeeaadd  ooff  tthhee  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  CCeenntteerr  66  ––  1122  

  HHeeaadd  ooff  AAccaaddeemmiicc  DDeeppaarrttmmeenntt  66  ––  1122  

  HHeeaadd  ooff  AAccaaddeemmiicc  SSeeccttiioonn  66  ––  1122  

  LLeeccttuurreerr  aanndd  SSeenniioorr  AAssssiissttaanntt  LLeeccttuurreerr  1188  

  AAssssiissttaanntt  LLeeccttuurreerr  1188  

  FFiirrsstt,,  SSeeccoonndd  aanndd  TThhiirrdd  TTrraaiinneerrss  1188  

  

22..  WWhheenneevveerr  nneecceessssaarryy,,  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  

tteeaacchhiinngg  llooaadd,,  aass  lloonngg  aass  iitt  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  uuppppeerr  lliimmiitt,,  wwhhiicchh  iiss  

1188  hhoouurrss..      

  

  



4400  

AArrttiiccllee  4488  
  

TThhee  ssttuuddeenntt’’ss  GGPPAA  wwiillll  bbee  ccaallccuullaatteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabbllee::  

  
  

GGrraaddee  
  

PPeerrcceennttaaggee  RRaannggee  
  

GGrraaddee  PPooiinntt  

AA  

AA--  

BB++  

BB  

BB--  

CC++  

CC  

CC--  

DD  

FF  

9900  ––  110000  

8855  ––  8899  

8800  ––  8844  

7766  ––  7799  

7733  ––  7755  

7700  ––  7722  

6677  ––  6699  

6600  ––  6666  

5555  ––  5599  

bbeellooww  5555  

44..00  

33..77  

33..33  

33..00  

22..77  

22..33  

22..00  

11..77  

11..00  

00..00  

  

OObbttaaiinniinngg  ggrraaddee  CC  oorr  aabboovvee  iinn  aallll  tthhee  ssppeecciiaalliizzaattiioonn  ccoouurrsseess,,  CC––  oorr  aabboovvee  

iinn  aallll  ddeeppaarrttmmeennttaall  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd  DD  oorr  aabboovvee  iinn  aallll  ccoolllleeggee  

rreeqquuiirreemmeennttss  iiss  tthhee  mmiinniimmuumm  ttoo  ppaassss..      

  

  

AArrttiiccllee  4499  
  

BBeellooww  iiss  aa  lliisstt  ooff  aabbbbrreevviiaattiioonnss  aanndd  tthheeiirr  mmeeaanniinnggss::  
  

11..  EEXX::  CCoouurrssee  rreeqquuiirreemmeennttss  mmeett  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt  tthhrroouugghh  eexxaammiinnaattiioonn  

22..  LL::  SSttuuddeenntt  aatttteennddeedd  aass  aa  lliisstteenneerr,,  nnoo  ccrreeddiitt  hhoouurrss  aawwaarrddeedd  

33..  NN::  SSttuuddeenntt  ddiidd  nnoott  oobbttaaiinn  ggrraaddee  bbeeccaauussee  ooff  ssuubbssttiittuuttiioonn  ooff  ggrraaddeess  

44..  NNCC::  CCoouurrssee  nnoott  aaccccrreeddiitteedd  iinn  ssttuuddyy  pprrooggrraamm  

55..  TTRR::  CCoouurrssee  ttrraannssffeerrrreedd  ffrroomm  aannootthheerr  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonn  

    CCrreeddiitt  hhoouurrss  hhaavvee  bbeeeenn  aaddddeedd  uupp,,  bbuutt  nnoott  tthhee  ccuummuullaattiivvee  ggrraaddee  

66..  WW::  SSttuuddeenntt  wwiitthhddrreeww  ffrroomm  tthhee  ccoouurrssee  

77..  ZZ::  SSttuuddeenntt  ddiidd  nnoott  oobbttaaiinn  aannyy  ggrraaddeess  

88..  GGPPAA::  GGrraaddee  PPooiinntt  AAvveerraaggee..      

  

  



4411  

AArrttiiccllee  5500  
  

AA  ssttuuddeenntt  iiss  nnoott  eennttiittlleedd  ttoo  aappppeeaall  oonn  tthhee  ggrroouunnddss  ooff  hhiiss//hheerr  iiggnnoorraannccee  ooff  

tthhee  ccoonntteenntt  ooff  tthheessee  bbyyllaawwss  oorr  ddeecciissiioonnss  oorr  cciirrccuullaarrss  iissssuueedd  oonn  tthheeiirr  

iimmpplleemmeennttaattiioonn..      

  

  

AArrttiiccllee  5511  
  

AA  ffuullll--ttiimmee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  uunnddeerr  aaccaaddeemmiicc  pprroobbaattiioonn,,  iiff  hhiiss//hheerr  GGPPAA  iiss  

lleessss  tthhaann  22..00  iinn  aannyy  sseemmeesstteerr..    AAccccoorrddiinnggllyy,,  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  

rreeggiisstteerr  ffoorr  oonnllyy  tthhrreeee  ccoouurrsseess  wwiitthh  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  1122  ccrreeddiitt  hhoouurrss..    

SShhoouulldd  hhee//sshhee  bbee  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  aaccaaddeemmiicc  pprroobbaattiioonn  ffoorr  aa  sseeccoonndd  ssuucccceessssiivvee  

ttiimmee,,  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreeggiisstteerr  ffoorr  oonnllyy  ttwwoo  ccoouurrsseess,,  wwiitthh  aa  

mmaaxxiimmuumm  ooff  88  ccrreeddiitt  hhoouurrss..    AAss  ffoorr  tthhee  ppaarrtt--ttiimmee  ssttuuddeenntt,,  hhee//sshhee  wwiillll  nnoott  

bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreeggiisstteerr  ffoorr  mmoorree  tthhaann  oonnee  ccoouurrssee  wwiitthh  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  44  

ccrreeddiitt  hhoouurrss..      

  

  

AArrttiiccllee  5522  
  

AAccaaddeemmiicc  pprroobbaattiioonn  eexxppiirreess  aatt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  sseemmeesstteerr,,  wwhheenn  tthhee  ssttuuddeenntt  

oobbttaaiinnss  aa  mmiinniimmuumm  GGPPAA  22..00..    AA  ssttuuddeenntt  uunnddeerr  aaccaaddeemmiicc  pprroobbaattiioonn  mmuusstt  

rreeppeeaatt  aallll  tthhee  ccoouurrsseess  hhee//sshhee  ffaaiilleedd..    HHee//sshhee  wwiillll  bbee  ddiissmmiisssseedd,,  iiff  hhee//sshhee  

ffaaiillss  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  rreeqquuiirreedd  GGPPAA  22..00  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseemmeesstteerr,,  

aafftteerr  hhaavviinngg  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  uunnddeerr  aaccaaddeemmiicc  pprroobbaattiioonn..      

  

  

AArrttiiccllee  5533  
  

AA  ssttuuddeenntt  oobbttaaiinniinngg  DD  oorr  FF  ggrraaddee  iinn  aa  ccoouurrssee  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  ttiimmee  mmaayy  rreeppeeaatt  

tthhaatt  ccoouurrssee  ttoo  ggeett  aa  bbeetttteerr  ggrraaddee..    AAccccoorrddiinnggllyy,,  hhiiss//hheerr  oolldd  ggrraaddee  wwiillll  bbee  

rreeppllaacceedd  bbyy  tthhee  nneeww  ggrraaddee,,  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  llaatttteerr  bbeeiinngg  lloowweerr  oorr  

hhiigghheerr..      
  

IIff  aa  ccoouurrssee  iiss  aatttteemmpptteedd  tthhrreeee  oorr  mmoorree  ttiimmeess,,  tthhee  sseeccoonndd  aatttteemmpptt  aanndd  tthhee  

aatttteemmppttss  tthhaatt  ffoollllooww  wwiillll  bbee  rreeccoonnssiiddeerreedd  ffoorr  ccaallccuullaattiinngg  tthhee  GGPPAA..    TThhee  

nnuummbbeerr  ooff  ssuubbssttiittuutteedd  ccoouurrsseess  oorr  ccrreeddiitt  hhoouurrss  sshhoouulldd  nnoott  eexxcceeeedd::  

  99  ccrreeddiitt  hhoouurrss  ffoorr  tthhee  DDiipplloommaa  lleevveell  

  1122  ccrreeddiitt  hhoouurrss  ffoorr  tthhee  HHiigghheerr  DDiipplloommaa  lleevveell,,  aanndd  

  1155  ccrreeddiitt  hhoouurrss  ffoorr  tthhee  BB..  TTeecchh..  lleevveell..      

  

  



4422  

AArrttiiccllee  5544  
  

AA  ssttuuddeenntt  mmaayy  aatttteenndd  ccllaasssseess  iinn  aannyy  ootthheerr  uunniivveerrssiittyy,,  ccoolllleeggee  oorr  aa  

tteecchhnnoollooggiiccaall  iinnssttiittuuttiioonn  ooff  hhiigghheerr  eedduuccaattiioonn,,  aass  lloonngg  aass  iitt  iiss  aaccccrreeddiitteedd  bbyy  

tthhee  ccoonncceerrnneedd  bbooddiieess  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ssttuuddeenntt  oobbttaaiinnss  aa  pprriioorr  ccoolllleeggee  

aapppprroovvaall..    TThhee  aaccccrreeddiitteedd  ggrraaddeess  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd,,  

bbaasseedd  oonn  tthhee  ttrraannssccrriipptt  iissssuueedd  bbyy  tthhee  rreessppeeccttiivvee  uunniivveerrssiittyy,,  ccoolllleeggee,,  oorr  

eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonn..      

  

  

AArrttiiccllee  5555  
  

AAtt  tthhee  eenndd  ooff  eeaacchh  sseemmeesstteerr,,  tthhee  AAddmmiissssiioonn  aanndd  RReeggiissttrraattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt  

wwiillll  pprreeppaarree  tthhee  DDeeaann''ss  HHoonnoorr  LLiisstt..    TToo  qquuaalliiffyy  ffoorr  tthhiiss  lliisstt,,  tthhee  ssttuuddeenntt  

mmuusstt  mmeeeett  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa::  
  

11  MMuusstt  hhaavvee  rreeggiisstteerreedd  aanndd  ccoommpplleetteedd  aa  mmiinniimmuumm  ooff  1122  ccrreeddiitt  hhoouurrss  

iinn  tthhaatt  sseemmeesstteerr..      

22  MMuusstt  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  aa  GGPPAA  33..22  iinn  aatt  lleeaasstt  oonnee  sseemmeesstteerr..      

33  MMuusstt  nnoott  hhaavvee  ffaaiilleedd  aannyy  ccoouurrssee..      

44  MMuusstt  nnoott  hhaavvee  ffaacceedd  aannyy  ddiisscciipplliinnaarryy  oorr  ppuunniittiivvee  aaccttiioonn..      

  

  

  

AArrttiiccllee  5566  
  

TThhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill  iiss  aauutthhoorriizzeedd,,  iinn  ccaassee  ooff  aacccceeppttaabbllee  rreeaassoonnss,,  ttoo  aaggrreeee  

ttoo  tthhee  ppoossttppoonneemmeenntt  ooff  aa  ssttuuddeenntt’’ss  ssttuuddyy  ffoorr  aa  mmaaxxiimmuumm  ppeerriioodd  ooff  ttwwoo  

sseemmeesstteerrss,,  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  ppeerriioodd  ooff  hhiiss//hheerr  ssttuuddyy..      

  

  

AArrttiiccllee  5577  
  

AA  tteecchhnniiccaall  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirreedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  aanndd  tthhee  

mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  DDeeaannss  wwiillll  bbee  ffoorrmmeedd  ttoo  llooookk  iinnttoo  aannyy  ddiiffffiiccuullttiieess  

aarriissiinngg  dduurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraamm  oorr  iittss  mmeeeettiinngg  

tthhee  pprraaccttiiccaall  rreeqquuiirreemmeennttss..    TThhee  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  pprreesseenntt  iittss  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy..    SSuucchh  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wwiillll  bbee  

vvaalliidd  oonnllyy  aafftteerr  tthhee  MMiinniisstteerr’’ss  aapppprroovvaall,,  aanndd  wwiillll  nnoott  iinncclluuddee  aannyy  

aammeennddmmeennttss  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthheessee  bbyyllaawwss,,  aass  iitt  iiss  eesssseennttiiaall,,  iinn  tthhaatt  

ccaassee,,  ttoo  ffoollllooww  tthhee  nneecceessssaarryy  pprroocceedduurreess..      

  

  



4433  

AArrttiiccllee  5588  
  

TThhee  MMiinniisstteerr  wwiillll  eennddoorrssee  tthhee  aaccaaddeemmiicc  ccaalleennddaarr  iinncclluuddiinngg  eexxaammiinnaattiioonn  

aanndd  hhoolliiddaayy  ddaatteess  iinn  eeaacchh  sseemmeesstteerr..    WWoorrkk  ddaayyss  aarree  uussuuaallllyy  ffrroomm  SSaattuurrddaayy  

ttoo  WWeeddnneessddaayy..    CCllaasssseess//lleeccttuurreess  uussuuaallllyy  ssttaarrtt  aatt  88..0000  aa..mm..  aanndd  eenndd  aatt  88..0000  

pp..mm..      

  

  



4444  

  
  

PPAARRTT  SSEEVVEENN::  EEXXAAMMIINNAATTIIOONNSS    

AANNDD  AASSSSEESSSSMMEENNTT  
  

  

  

  

AArrttiiccllee  5599  
  

AA  ccoouurrssee  iiss  aa  ssuubbjjeecctt  ssttuuddiieedd  dduurriinngg  oonnee  sseemmeesstteerr..      

  

  

AArrttiiccllee  6600  
  

TThhee  ssttuuddeenntt’’ss  ggrraaddee  iinn  aa  ccoouurrssee  iiss  bbaasseedd  oonn  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  pprraaccttiiccaall  

ccoonnttiinnuuoouuss  aasssseessssmmeenntt,,  rreesseeaarrcchh  pprroojjeeccttss  aanndd  tthhee  sseemmeesstteerr  ffiinnaall  

eexxaammiinnaattiioonn..      

  

  

AArrttiiccllee  6611  
  

TThhee  ffiinnaall  eexxaammiinnaattiioonn  aasssseesssseess  tthhee  eennttiirree  ccoouurrssee  aanndd  iiss  hheelldd  oonnccee  aatt  tthhee  

eenndd  ooff  eeaacchh  sseemmeesstteerr..    IItt  iiss  sseett  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ccoonnssttiittuueennttss  ssppeecciiffiieedd  bbyy  

tthhee  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  ccoommmmiitttteeee..  

  

TThhee  ffiinnaall  eexxaammiinnaattiioonn  mmaayy  bbee  wwrriitttteenn,,  oorr  oorraall,,  oorr  bbootthh  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  

nnaattuurree  ooff  tthhee  ccoouurrssee  aanndd  tthhee  aasssseessssmmeenntt  ssyysstteemm..      

  

  

AArrttiiccllee  6622  
  

TThhee  ffiinnaall  mmaarrkk  ffoorr  eeaacchh  ccoouurrssee  iiss  oouutt  ooff  110000,,  wwiitthh  ddeecciimmaall  ffrraaccttiioonnss  

aapppprrooxxiimmaatteedd  ttoo  aa  wwhhoollee  nnuummbbeerr..    TThhee  ffiinnaall  mmaarrkk  ffoorr  eeaacchh  ccoouurrssee  

iinncclluuddeess  ccoonnttiinnuuoouuss  aasssseessssmmeenntt  ssuucchh  aass  qquuiizzzzeess,,  oorraall  wwrriitttteenn  oorr  pprraaccttiiccaall  

tteessttss,,  hhoommeewwoorrkk,,  aanndd  pprroojjeeccttss..    TThhiiss  sshhoouulldd  nnoott  eexxcceeeedd  3300%%  ooff  tthhee  ffiinnaall  

mmaarrkk..      

  

  

AArrttiiccllee  6633  
  

TThhee  ffiinnaall  mmaarrkk  ffoorr  aannyy  ccoouurrssee  iinn  eeaacchh  sseemmeesstteerr  iiss  tthhee  mmaarrkk  tthhaatt  rreefflleeccttss  

tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  aattttaaiinnmmeenntt  iinn  tthhaatt  ccoouurrssee..    IItt  rreepprreesseennttss  tthhee  ssuumm  ooff  tthhee  mmaarrkkss  

oobbttaaiinneedd  iinn  ccoouurrssee  wwoorrkk//ccoonnttiinnuuoouuss  aasssseessssmmeenntt  aanndd  tthhee  ffiinnaall  

eexxaammiinnaattiioonn..      

  



4455  

  

AArrttiiccllee  6644  
  

TThhee  sseemmeesstteerr’’ss  aavveerraaggee  iiss  eeqquuaall  ttoo  tthhee  aavveerraaggee  ooff  ggrraaddeess  iinn  aallll  tthhee  ccoouurrsseess  

tthhee  ssttuuddeenntt  ssttuuddiieedd  iinn  aa  sseemmeesstteerr,,  aanndd  wwiillll  bbee  ccaallccuullaatteedd  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy  

aass  tthhee  ccuummuullaattiivvee  aavveerraaggee..  

  

  

AArrttiiccllee  6655  
  

TThhee  ccuummuullaattiivvee  aavveerraaggee  iiss  tthhee  aavveerraaggee  ooff  tthhee  ggrraaddeess  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  

ssttuuddeenntt  iinn  aallll  tthhee  ccoouurrsseess  hhee//sshhee  ssttuuddiieedd  uunnttiill  tthhee  ddaattee  ooff  ccaallccuullaattiinngg  tthhee  

aavveerraaggee  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  ssuucccceessss  oorr  ffaaiilluurree  iinn  tthhee  iinnccoommpplleettee  ccoouurrsseess..    IInn  

ccaassee  tthhee  ssttuuddeenntt  ssiittss  ffoorr  aa  ccoommpplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn,,  tthhee  ggrraaddee  hhee//sshhee  

oobbttaaiinnss  wwiillll  rreeppllaaccee  tthhee  tteerrmm  ""iinnccoommpplleettee..""  

  

CCuummuullaattiivvee  aavveerraaggee  iiss  ccaallccuullaatteedd  bbyy  mmuullttiippllyyiinngg  tthhee  ggrraaddee  ppooiinntt  wwhhiicchh  

tthhee  ssttuuddeenntt  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ccoouurrssee’’ss  ccrreeddiitt  hhoouurrss..    TThhee  ttoottaall  

iiss  ddiivviiddeedd  bbyy  tthhee  ttoottaall  ccrreeddiitt  hhoouurrss  ooff  aallll  tthhee  ccoouurrsseess  tthhaatt  hhaavvee  ggrraaddeess..    AAss  

ffoorr  tthhee  ""ppaassss//ffaaiill""  ccoouurrsseess,,  ggrraaddeess  aarree  nnoott  ccaallccuullaatteedd  iinn  tthhee  ccuummuullaattiivvee  

aavveerraaggee..    TThhee  ddeecciimmaall  ffrraaccttiioonn  iinn  tthhee  ccuummuullaattiivvee  aavveerraaggee  iiss  aapppprrooxxiimmaatteedd  

ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  sseeccoonndd  ddeecciimmaall  ppooiinntt..      

  

  

AArrttiiccllee  6666  
  

TThhee  ccuummuullaattiivvee  aavveerraaggee  iiss  aapppplliieedd  iinn  aallll  ffoouurr  aaccaaddeemmiicc  lleevveellss  

iinnddeeppeennddeennttllyy..      

  

  

AArrttiiccllee  6677  
  

TThhee  ssttuuddeenntt  iiss  ddeeeemmeedd  ssuucccceessssffuull  iinn  tthhee  ffoouurr  aaccaaddeemmiicc  lleevveellss,,  iiff  hhee//sshhee  

ccoommpplleetteess  aallll  tthhee  ccoouurrsseess  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ggrraadduuaattiioonn  aanndd  oobbttaaiinnss  tthhee  

ffoolllloowwiinngg  ccuummuullaattiivvee  aavveerraaggeess::  
  

11..  TThhee  ffiirrsstt  yyeeaarr::  CCeerrttiiffiiccaattee      22..0000  

22..  TThhee  sseeccoonndd  yyeeaarr::  DDiipplloommaa    22..2255  

33..  TThhee  tthhiirrdd  yyeeaarr::  HHiigghheerr  DDiipplloommaa  22..5500  

44..  TThhee  ffoouurrtthh  yyeeaarr::  BB..  TTeecchh..    22..7755  

  

SSttuuddeennttss  wwiillll  nnoott  bbee  aawwaarrddeedd  cceerrttiiffiiccaatteess  ccoonnffiirrmmiinngg  tthheeiirr  ssuucccceessss  bbeeffoorree  

tthheeyy  ppaassss  tthhee  rreeqquuiirreedd  ppeerriioodd  ooff  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  iinn  eeaacchh  aaccaaddeemmiicc  lleevveell..  
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AArrttiiccllee  6688  
  

TThhee  ssttuuddeenntt  hhaass  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aappppeeaall  aaggaaiinnsstt  tthhee  rreessuullttss  ooff  hhiiss//hheerr  

eexxaammiinnaattiioonnss  bbyy  ccoommpplleettiinngg  tthhee  AAppppeeaall  FFoorrmm  aanndd  ssuubbmmiittttiinngg  iitt  ttoo  tthhee  

HHeeaadd  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt//CCeenntteerr  wwiitthhiinn  tthhrreeee  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  

aannnnoouunncceemmeenntt  ooff  rreessuullttss..    TThhee  EExxaammiinnaattiioonnss  CCoommmmiitttteeee  wwiillll  rreevviieeww  tthhee  

ppaappeerrss  wwiitthhiinn  oonnee  wweeeekk  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  ssuubbmmiittttiinngg  tthhee  aappppeeaall  ttoo  vveerriiffyy  

tthhee  aaccccuurraaccyy  ooff  aallll  mmaarrkkss,,  oorr  ttoo  mmaarrkk  aannyy  uunnmmaarrkkeedd  qquueessttiioonnss..      

  

  

AArrttiiccllee  6699  
  

TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  wwaarrnneedd  iinn  wwrriittiinngg  iiff  hhiiss//hheerr  aabbsseennccee  rreeaacchheess  1100%%  ooff  

tthhee  sseett  hhoouurrss  iinn  eeaacchh  aaccaaddeemmiicc  sseemmeesstteerr  wwiitthhoouutt  aannyy  vvaalliidd  eexxccuusseess,,  aanndd  aa  

lleetttteerr  wwiillll  bbee  sseenntt  ttoo  hhiiss//hheerr  ppaarreenntt//gguuaarrddiiaann..    TThhee  ssaammee  pprroocceedduurree  wwiillll  bbee  

ffoolllloowweedd  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  aabbsseennccee  rreeaacchheess  2200%%..    IInn  bbootthh  ccaasseess,,  tthhee  ssttuuddeenntt  

mmuusstt  bbee  wwaarrnneedd  iinn  wwrriittiinngg  aanndd  hhiiss//hheerr  gguuaarrddiiaann  mmuusstt  bbee  iinnffoorrmmeedd  tthhaatt  tthhee  

ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  ddeebbaarrrreedd  ffrroomm  tthhee  ffiinnaall  eexxaammiinnaattiioonn  iiff  hhiiss//hheerr  aabbsseennccee  

rreeaacchheess  3300%%..      

  

  

AArrttiiccllee  7700  
  

IIff  aa  ssttuuddeenntt  ffaaiillss  ttoo  aatttteenndd  aa  sseemmeesstteerr  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  aa  rreeaassoonn  ddeeeemmeedd  ttoo  

bbee  aacccceeppttaabbllee  bbyy  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill,,  tthhee  ccoolllleeggee  wwiillll  aarrrraannggee  aa  mmaakkee--uupp  

eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  hhiimm//hheerr,,  iiff  tthhee  ssttuuddeenntt  nnoottiiffiieedd  tthhee  DDeeaann  wwiitthhiinn  oonnee  wweeeekk  

ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  hhee//sshhee  ffaaiilleedd  ttoo  aatttteenndd..    HHiiss//hheerr  

eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  bbee  rreeppeeaatteedd  bbeeffoorree  tthhee  eellaappssee  ooff  tthhee  sseemmeesstteerr  ffoolllloowwiinngg  

hhiiss//hheerr  aabbsseennccee;;  ootthheerrwwiissee,,  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  aa  zzeerroo..      

  

  

AArrttiiccllee  7711  
  

IIff  tthhee  ssttuuddeenntt  ffaaiillss  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ffiinnaall  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  aannyy  ccoouurrssee  ffoorr  aa  

rreeaassoonn  aacccceepptteedd  bbyy  tthhee  CCoolllleeggee  CCoouunncciill,,  tthhaatt  ccoouurrssee  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  

iinnccoommpplleettee  uuppoonn  hhiiss//hheerr  nnoottiiffyyiinngg  tthhee  DDeeaann,,  wwiitthhiinn  oonnee  wweeeekk  ffrroomm  tthhee  

ddaattee  ooff  tthhee  eexxaammiinnaattiioonn  hhee//sshhee  ffaaiilleedd  ttoo  aatttteenndd..    IInn  tthhaatt  ccaassee,,  tthhee  ssttuuddeenntt  

wwiillll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  ssiitt  ffoorr  aa  ccoommpplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  wwiitthhiinn  nnoo  mmoorree  

tthhaann  ffoouurr  wweeeekkss  ffrroomm  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  nneexxtt  sseemmeesstteerr..    TThhee  ggrraaddee  

oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ssttuuddeenntt  iinn  tthhee  ccoommpplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  wwiillll  rreeppllaaccee  

tthhee  tteerrmm  iinnccoommpplleettee;;  ootthheerrwwiissee,,  hhee//sshhee  wwiillll  bbee  ggiivveenn  aa  zzeerroo..    IIff  tthhee  ssttuuddeenntt  

aallssoo  ffaaiillss  ttoo  aatttteenndd  tthhee  ccoommpplleemmeennttaarryy  eexxaammiinnaattiioonn  ffoorr  aann  aacccceeppttaabbllee  

rreeaassoonn,,  hhee//sshhee  wwiillll  rreeppeeaatt  tthhee  rreeqquuiirreedd  ccoouurrssee  oorr  aannyy  ssuubbssttiittuuttee  ccoouurrssee  

rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  ccoonncceerrnneedd  HHeeaadd  ooff  CCeenntteerr  oorr  DDeeppaarrttmmeenntt..  
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AArrttiiccllee  7722  
  

AA  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  ddiissmmiisssseedd  ffrroomm  tthhee  ccoolllleeggee  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ggrroouunnddss::  
  

11..  FFaaiilluurree  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  rreeqquuiirreedd  GGPPAA  22..00  iinn  tthhee  ccoouurrsseess  hhee//sshhee  

ssttuuddiieedd  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sseemmeesstteerr,,  ffoolllloowwiinngg  hhiiss//hheerr  ppllaacceemmeenntt  

uunnddeerr  aaccaaddeemmiicc  pprroobbaattiioonn..      

22..  BBeeiinngg  aabbsseenntt  ffrroomm  ccllaasssseess  ffoorr  ttwwoo  ccoonnsseeccuuttiivvee  wweeeekkss,,  wwiitthhoouutt  aann  

aacccceeppttaabbllee  rreeaassoonn..      

33..  CCoommppllyyiinngg  wwiitthh  aa  ddeecciissiioonn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  DDiisscciipplliinnaarryy  CCoommmmiitttteeee..      
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PPAARRTT  EEIIGGHHTT::  DDIISSCCIIPPLLIINNEE  AANNDD  OORRDDEERR  
  

  

  

  

AArrttiiccllee  7733  
  

AAllll  tteeaacchhiinngg  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  aass  wweellll  aass  ssttuuddeennttss  hhaavvee  ttoo  

oobbsseerrvvee  tthhee  ddrreessss  ccooddee..      

  

  

AArrttiiccllee  7744  
  

OOnnccee  rreeggiisstteerreedd,,  aa  ssttuuddeenntt  mmuusstt  ffuullllyy  aabbiiddee  bbyy  tthhee  bbyyllaawwss,,  aanndd  ffoollllooww  

ccoolllleeggee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  aaccaaddeemmiicc  ccoonndduucctt  aanndd  iinntteeggrriittyy,,  oobbsseerrvvee  

eetthhiiccaall  ccoonndduucctt,,  aanndd  aavvooiidd  aallll  ffoorrmmss  oorr  ddeeggrreeeess  ooff  iinnffrraaccttiioonn  wwhheetthheerr  

dduurriinngg  lleeccttuurreess,,  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg,,  iinn  llaabboorraattoorriieess,,  eexxaammiinnaattiioonn  hhaallllss  oorr  

eellsseewwhheerree;;  wwhheetthheerr  iinnddiivviidduuaallllyy  iinnvvoollvveedd,,  oorr  iinn  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  ootthheerrss..      

  

  

AArrttiiccllee  7755  
  

TThhee  ssttuuddeenntt  mmuusstt  aabbiiddee  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  

11..  CCoommiinngg  ttoo  ccllaassss  oonn  ttiimmee  aanndd  aabbiiddiinngg  bbyy  tthhee  ttiimmiinngg  ooff  lleeccttuurreess,,  

llaabboorraattoorryy,,  aanndd  wwoorrkksshhoopp  sseessssiioonnss..    TThhee  ssttuuddeenntt  mmuusstt  bbee  aawwaarree  tthhaatt  

aannyy  aabbsseennccee  wwiillll  nneeggaattiivveellyy  aaffffeecctt  hhiiss//hheerr  aaccaaddeemmiicc  

ppeerrffoorrmmaannccee//aacchhiieevveemmeenntt  aanndd  iinn  ttuurrnn  wwiillll  mmiinniimmiizzee  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  

cchhaanncceess  ttoo  ssiitt  ffoorr  tthhee  ffiinnaall  eexxaammss..      

22..  BBeeiinngg  aabbsseenntt  ffrroomm  ccllaasssseess,,  llaabboorraattoorryy,,  oorr  wwoorrkksshhoopp  sseessssiioonnss  mmuusstt  

bbee  aapppprroovveedd  iinn  aaddvvaannccee  bbyy  tthhee  ccoonncceerrnneedd  hheeaaddss  ooff  cceenntteerrss,,  

ddeeppaarrttmmeennttss  oorr  aannyy  aauutthhoorriizzeedd  ppeerrssoonn..      
  

EExxccuusseedd  aabbsseennccee  bbeeccaauussee  ooff  ssiicckknneessss  mmuusstt  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  rruulleess  

aanndd  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  MMiinniissttrryy  ooff  HHeeaalltthh..      
  

BBeeiinngg  llaattee  ffoorr  tthhrreeee  ttiimmeess  iinn  aannyy  lleeccttuurree,,  llaabboorraattoorryy,,  oorr  wwoorrkksshhoopp  

sseessssiioonnss  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  oonnee  ccllaassss  aabbsseennccee,,  aanndd  tthhee  ssttaaffff  iinn  

cchhaarrggee  ooff  tthheessee  tthheeoorreettiiccaall  oorr  pprraaccttiiccaall  ccllaasssseess  hhaass  tthhee  pprreerrooggaattiivvee  

ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  ssttuuddeenntt''ss  llaatteenneessss..      

  

33..  FFuullffiilllliinngg  tthhee  ttrraaiinniinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  iinn  tthhee  pprriivvaattee,,  oorr  ppuubblliicc  sseeccttoorr  

oorrggaanniizzaattiioonnss..    TThhee  ssttuuddeenntt  wwiillll  aallssoo  oobbsseerrvvee  aanndd  aabbiiddee  bbyy  aallll  wwoorrkk  

rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss,,  eeffffeeccttiivvee  aatt  tthhee  ttrraaiinniinngg  ssiittee..      
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44..  OObbsseerrvviinngg  aanndd  ffoolllloowwiinngg  tthhee  hheeaalltthh  aanndd  ssaaffeettyy  pprroocceedduurreess,,  

ppaarrttiiccuullaarrllyy  bbyy  wweeaarriinngg  pprrootteeccttiivvee  ccllootthheess  aanndd  sshhooeess  iinn  pprraaccttiiccaall  

ttrraaiinniinngg  hhaallllss,,  wwoorrkksshhooppss,,  oorr  llaabboorraattoorriieess..  

55..  KKeeeeppiinngg  aa  rreeccoorrdd  ooff  aallll  hhiiss//hheerr  aaccttiivviittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  ccoolllleeggee,,  ssuucchh  aass  

rreeggiissttrraattiioonn,,  sscchheedduulleess,,  ffoorrmmss,,  ggrraaddeess,,  rreeppoorrttss,,  aass  wweellll  aass  ccooppiieess  ooff  

ccoouurrsseess,,  tteessttss,,  eelleeccttrroonniicc  ffiilleess  aanndd  aallll  ddooccuummeennttss  rreellaatteedd  ttoo  hhiiss//hheerr  

pprrooggrraamm..      

66..  SSaaffeegguuaarrddiinngg  aallll  ccoolllleeggee  pprrooppeerrttyy,,  ssuucchh  aass  llaabboorraattoorriieess,,  eeqquuiippmmeenntt  

aanndd  ootthheerr  mmaatteerriiaallss..    TThhee  ssttuuddeenntt  mmuusstt  hhaannddllee  ssuucchh  pprrooppeerrttyy  

ccaarreeffuullllyy,,  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  oorrggaanniizziinngg  

tthheeiirr  uussee..      

77..  RReessppeeccttiinngg  tthhee  pphhyyssiiccaall  aanndd  iinntteelllleeccttuuaall  pprrooppeerrttyy  aanndd  rriigghhttss  ooff  

ootthheerrss  iinncclluuddiinngg  ssttuuddeennttss,,  ccoolllleeggee  ssttaaffff,,  rreesseeaarrcchheerrss,,  tteecchhnniicciiaannss,,  

iinncclluuddiinngg  rreesseeaarrcchh  aanndd  eelleeccttrroonniicc  ffiilleess..      

88..  AAccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  aaccaaddeemmiicc,,  ccuullttuurraall,,  ssoocciiaall  aanndd  ssppoorrttss  

aaccttiivviittiieess  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  ccoolllleeggee..      

99..  MMaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  aaeesstthheettiicc  aappppeeaarraannccee  ooff  tthhee  ccoolllleeggee,,  hhoollddiinngg  oonn  ttoo  

hhiigghh  mmoorraall  ssttaannddaarrddss  iinn  hhiiss//hheerr  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  ccoolllleeggee  

aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  lleeccttuurreerrss,,  ssttaaffff  aanndd  ssttuuddeennttss  iinn  hhiiss//hheerr  aaccaaddeemmiicc  

ssoocciieettyy..    TThhee  ssttuuddeenntt  mmuusstt  pprreesseenntt  aa  cclleeaann  aanndd  ttiiddyy  aappppeeaarraannccee,,  bbee  aa  

wweellll--bbeehhaavveedd,,  hhaarrddwwoorrkkiinngg  aanndd  rreeppuuttaabbllee  ppeerrssoonn..      
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PPAARRTT  NNIINNEE::  SSTTUUDDEENNTT  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRYY  SSYYSSTTEEMM  
  

  

  

  

AArrttiiccllee  7766  
  

TThhee  ddiisscciipplliinnaarryy  ssyysstteemm  aapppplliieess  ttoo  aallll  ccoolllleeggee  ssttuuddeennttss..      

  

AArrttiiccllee  7777  
  

AAnnyy  mmiissccoonndduucctt  oorr  bbrreeaacchh  ooff  tthheessee  bbyyllaawwss,,  rruulleess,,  rreegguullaattiioonnss  oorr  ttrraaddiittiioonnss  

wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  aa  ppuunniisshhaabbllee  ooffffeennccee,,  ssppeecciiffiiccaallllyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  

11..  AAllll  aaccttss  oorr  uutttteerraanncceess  tthhaatt  iinnffrriinnggee  uuppoonn  rreelliiggiioouuss  bbeelliieeffss  oorr  ssttaattee  

rreeppuuttaattiioonn  oorr  ddiissrruupptt  tthhee  rruulleess  ooff  ggoooodd  ccoonndduucctt  oorr  ppuubblliicc  ddeecceennccyy..  

22..  DDiissrruuppttiioonn  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  aaccaaddeemmiicc  iinntteeggrriittyy  ccooddee  oorr  aaccaaddeemmiicc  

ccoonndduucctt  iinn  wwhhaatteevveerr  ffoorrmm,,  ddeeggrreeee,,  mmeetthhoodd  aapppplliieedd  oorr  ssiittee  ooff  

ddiissrruuppttiioonn,,  iinn  aa  tthheeoorreettiiccaall  lleeccttuurree,,  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg,,  llaabboorraattoorryy  oorr  

eexxaammiinnaattiioonn,,  wwhheetthheerr  tthhee  ssttuuddeenntt  iiss  iinnddiivviidduuaallllyy  iinnvvoollvveedd  oorr  iinn  

aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  ootthheerrss..      

33..  AAnnyy  cchheeaattiinngg  oorr  aatttteemmpptt  ttoo  cchheeaatt,,  dduurriinngg  eexxaammiinnaattiioonnss  oorr  

ddiissrruuppttiioonn  ooff  tthhee  sseerreenniittyy  aanndd  ssmmooootthh  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  

eexxaammiinnaattiioonnss..      

44..  AAbbsstteennttiioonn  ffrroomm  aatttteennddiinngg,,  oorr  iinncciitteemmeenntt  ooff  ootthheerrss  nnoott  ttoo  aatttteenndd  

lleeccttuurreess,,  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg  iinn  wwoorrkksshhooppss,,  llaabboorraattoorriieess,,  oorr  aatt  tthhee  

pprriivvaattee  oorr  ppuubblliicc  sseeccttoorr  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  ootthheerr  wwoorrkk  ppllaacceess,,  wwhheerree  

aatttteennddaannccee  iiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  pprrooggrraammss..      

55..  BBrreeaacchh  ooff  ddiisscciipplliinnaarryy  rruulleess  dduurriinngg  lleeccttuurreess  oorr  pprraaccttiiccaall  ttrraaiinniinngg..      

66..  AAllll  aaccttss  tthhaatt  iinnffrriinnggee  hhoonnoorr,,  iinntteeggrriittyy  oorr  mmoorraallss,,  oorr  hhaarrmm  tthhee  

rreeppuuttaattiioonn  ooff  tthhee  ccoolllleeggeess  oorr  aannyy  ooff  tthheeiirr  ppeerrssoonnnneell  oorr  ssttuuddeennttss..      

77..  AAssssaauulltt  oorr  iinnssuulltt  ooff  aannyy  tteeaacchhiinngg,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  

ssttaaffff,,  oorr  ssttuuddeenntt..      

88..  FFoorrmmaattiioonn  ooff  oorr  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aannyy  oorrggaanniizzaattiioonn,,  ccoommmmiitttteeee  oorr  

ssoocciieettyy,,  oorr  hhoollddiinngg  aa  ccoonnffeerreennccee,,  wwiitthhoouutt  pprriioorr  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ooff  

tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy..      

99..  IIssssuuaannccee  oorr  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  bbuulllleettiinnss,,  ppaammpphhlleettss,,  ppoosstteerrss,,  

nneewwssppaappeerrss  oorr  mmaaggaazziinneess  oorr  sseennddiinngg  tthheemm  oonnlliinnee,,  ccoolllleeccttiioonn  ooff  

ffuunnddss  oorr  ssiiggnnaattuurreess  wwiitthhoouutt  oobbttaaiinniinngg  aa  pprriioorr  wwrriitttteenn  ccoonnsseenntt  ffrroomm  

tthhee  ccoommppeetteenntt  aauutthhoorriittyy,,  oorr  mmiissuussee  ooff  ccoonnsseenntt  iissssuueedd  aapppprroovviinngg  tthhee  

pprraaccttiiccee  ooff  aannyy  ooff  tthheessee  aaccttiivviittiieess..      
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1100..  MMiissuussee,,  ddaammaaggee,,  oorr  iimmppaaiirrmmeenntt  ooff  aannyy  ooff  tthhee  ccoolllleeggeess’’  pprrooppeerrttyy  

iinncclluuddiinngg  ccoolllleeggee  nneettwwoorrkk  aanndd  eelleeccttrroonniicc  ffiilleess..      

1111..  PPoosssseessssiioonn  oorr  cciirrccuullaattiioonn  ooff  ffiillmmss,,  pphhoottooggrraapphhss,,  oorr  mmaaggaazziinneess  

iinnccoommppaattiibbllee  ttoo  ddeecceennccyy,,  mmoorraallss  aanndd  IIssllaammiicc  vvaalluueess,,  oorr  ppoosssseessssiioonn  

ooff  iinnffllaammmmaabbllee  oorr  eexxpplloossiivvee  mmaatteerriiaallss  iinnssiiddee  tthhee  ccoolllleeggeess  oorr  tthheeiirr  

hhoosstteellss..  

1122..  BBrreeaacchhiinngg  hhoosstteell  rruulleess,,  ssuucchh  aass  llaattee  aarrrriivvaall  aatt  nniigghhtt  oorr  ssppeennddiinngg  tthhee  

nniigghhtt  oouuttssiiddee  tthhee  pprreemmiisseess,,  wwiitthhoouutt  aann  aacccceeppttaabbllee  rreeaassoonn  oorr  mmaakkiinngg  

aannyy  cchhaannggeess  iinn  tthhee  aaccccoommmmooddaattiioonn,,  iittss  ffuurrnniittuurree  oorr  eeqquuiippmmeenntt..      

1133..  GGiivviinngg  ffaallssee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  ooffffiicciiaall  ppaappeerrss,,  ffoorrggiinngg  ooffffiicciiaall  ccoolllleeggee  

ddooccuummeennttss,,  oorr  iilllleeggaallllyy  oobbttaaiinniinngg  tthheemm  oorr  kknnoowwiinnggllyy  uussiinngg  ffoorrggeedd  

ddooccuummeennttss..      

  

  

AArrttiiccllee  7788  
  

TThhee  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess  tthhaatt  wwiillll  bbee  iinnfflliicctteedd  oonn  vviioollaattoorrss  aarree::  
  

11..  NNoottiiffiiccaattiioonn  

22..  WWaarrnniinngg  

33..  SSeennddiinngg  aa  ssttuuddeenntt  oouuttssiiddee  ssttuuddyy  hhaallll  oorr  aannyy  ppllaaccee  wwhheerree  

hhee//sshhee  vviioollaatteedd  tthhee  ssyysstteemm..      

44..  DDeepprriivvaattiioonn  ffrroomm  ssoommee  oorr  aallll  tthhee  pprriivviilleeggeess  tthhaatt  aa  ssttuuddeenntt  eennjjooyyss..      

55..  TTeemmppoorraarriillyy  ddeepprriivviinngg  tthhee  ssttuuddeenntt  ffrroomm  pprraaccttiicciinngg  tthhee  aaccttiivviittyy  

wwhheerree  hhee//sshhee  vviioollaatteedd  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss,,  ffoorr  aa  ppeerriioodd  nnoott  

eexxcceeeeddiinngg  oonnee  mmoonntthh..      

66..  CChhaarrggiinngg  tthhee  ssttuuddeenntt  ffoorr  tthhee  ddaammaaggee  hhee//sshhee  ccaauusseedd..      

77..  TTeemmppoorraarriillyy  ddeepprriivviinngg  ssttuuddeenntt  ffrroomm  ssttaayyiinngg  iinn  tthhee  ccoolllleeggee  hhoosstteell,,  

oorr  ssuussppeennssiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  mmoonntthhllyy  aalllloowwaannccee  ffoorr  ffoouurr  mmoonntthhss..      

88..  FFiinnaall  ddeepprriivvaattiioonn  ffrroomm  ssttaayyiinngg  iinn  tthhee  ccoolllleeggee  hhoosstteell,,  oorr  ffrroomm  tthhee  

mmoonntthhllyy  aalllloowwaannccee..        

99..  CCaanncceellllaattiioonn  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  ccoouurrsseess  iinn  eexxaammiinnaattiioonn  oorr  rreessuullttss..      

1100..  DDeebbaarrrriinngg  tthhee  ssttuuddeenntt  ffrroomm  ssiittttiinngg  ffoorr  oonnee  oorr  mmoorree  ffiinnaall  

eexxaammiinnaattiioonnss..  

1111..  SSuussppeennddiinngg  tthhee  ssttuuddeenntt  ffoorr  oonnee  oorr  mmoorree  sseemmeesstteerrss..  

1122..  DDiissmmiissssaall..      

  

  



5522  

AArrttiiccllee  7799  
  

IInnfflliiccttiinngg  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess  lliisstteedd  iinn  AArrttiiccllee  7788  wwiillll  bbee  iinn  

pprrooppoorrttiioonn  wwiitthh  tthhee  ooffffeennccee,,  aannyy  pprreecceeddeennttss,,  aanndd  aannyy  aaccccoommppaannyyiinngg  

cciirrccuummssttaanncceess..    NNoo  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurree  wwiillll  bbee  eexxeerrcciisseedd  oonn  aannyy  ssttuuddeenntt  

bbeeffoorree  aa  wwrriitttteenn  iinnvveessttiiggaattiioonn  iiss  ccoonndduucctteedd  aanndd  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  tteessttiimmoonnyy  

hheeaarrdd..    NNeevveerrtthheelleessss,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  iimmpplleemmeenntt  aannyy  ooff  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  

mmeeaassuurreess  ssttaatteedd  iinn  ccllaauusseess  11,,  22,,  33  ooff  tthhee  llaasstt  aarrttiiccllee  aafftteerr  aann  oorraall  

iinnvveessttiiggaattiioonn  iinnttoo  tthhee  ccaassee..      

  

  

AArrttiiccllee  8800  
  

IInn  ccaassee  aann  aaccccuussaattiioonn  ooff  cchheeaattiinngg  dduurriinngg  aann  eexxaammiinnaattiioonn  iiss  pprroovveedd,,  tthhee  

ssttuuddeenntt  wwiillll  ffaaiill  tthhee  ccoouurrssee  wwhheerree  cchheeaattiinngg  ooccccuurrrreedd,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  

ddeepprriivviinngg  hhiimm//hheerr  ffrroomm  ssttuuddyyiinngg  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sseemmeesstteerr..    IIff  aann  

aaccccuussaattiioonn  ooff  cchheeaattiinngg  iinn  eexxaammiinnaattiioonnss  iiss  pprroovveedd  ffoorr  tthhee  sseeccoonndd  ttiimmee,,  tthhee  

ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  ddiissmmiisssseedd  ffrroomm  tthhee  ccoolllleeggee..      

  

  

AArrttiiccllee  8811  
  

TThhee  aauutthhoorriittyy  ooff  iimmpplleemmeennttiinngg  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess  iiss  ttoo  eexxeerrcciissee  aass  

ffoolllloowwss::  
  

11..  TThhee  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  mmeemmbbeerr  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  eexxeerrcciissee  tthhee  

ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess  ssttaatteedd  iinn  ccllaauusseess  11,,  22,,  33  ooff  AArrttiiccllee  7788  ooff  tthheessee  

bbyyllaawwss..      

22..  TThhee  DDeeaann  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  iinnfflliicctt  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess  ssttaatteedd  iinn  

ccllaauusseess  11,,  22,,  33,,  44,,  55,,  99  ooff  AArrttiiccllee  7788  ooff  tthheessee  bbyyllaawwss..      

33..  TThhee  DDiisscciipplliinnaarryy  CCoommmmiitttteeee  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  iinnfflliicctt  aannyy  ooff  tthhee  

ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurreess  ssttaatteedd  iinn  AArrttiiccllee  7788  ooff  tthheessee  bbyyllaawwss..      

  

  

AArrttiiccllee  8822    
  

TThhee  DDeeaann  wwiillll  ffoorrmm  aann  IInnvveessttiiggaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  cchhaaiirreedd  bbyy  tthhee  AAssssiissttaanntt  

DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss  wwiitthh  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhrreeee  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  HHeeaadd  ooff  HHoouussiinngg,,  SSttuuddeenntt  AAccttiivviittiieess  aanndd  GGrraadduuaattiioonn  

DDeeppaarrttmmeenntt,,  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  ddiisscciipplliinnaarryy  vviioollaattiioonnss  ccoommmmiitttteedd  bbyy  ssttuuddeennttss  

oonn  ccaammppuuss  oorr  dduurriinngg  tthhee  eexxtteerrnnaall  aaccttiivviittiieess  oorrggaanniizzeedd  bbyy  tthhee  ccoolllleeggee..      

  

  



5533  

AArrttiiccllee  8833    
  

TThhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  wwiillll  ffoorrmm  aann  IInnvveessttiiggaattiioonn  CCoommmmiitttteeee  cchhaaiirreedd  bbyy  

tthhee  AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss  wwiitthh  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhrreeee  

tteeaacchhiinngg  ssttaaffff,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  HHeeaadd  ooff  HHoouussiinngg,,  SSttuuddeenntt  AAccttiivviittiieess  aanndd  

GGrraadduuaattiioonn  DDeeppaarrttmmeenntt,,  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  vviioollaattiioonnss  

ccoommmmiitttteedd  bbyy  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  ccoolllleeggee  hhoosstteellss..  

  

  

AArrttiiccllee  8844    
  

AAtt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  eeaacchh  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy  ffoorrmmss  aa  

DDiisscciipplliinnaarryy  CCoommmmiitttteeee  cchhaaiirreedd  bbyy  tthhee  DDeeaann  wwiitthh  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  

tthhrreeee  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss,,  nnoonnee  ooff  wwhhoomm  hhaass  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  

iinnvveessttiiggaattiioonn((ss))..    TThhiiss  ccoommmmiitttteeee  iiss  sseett  uupp  ffoorr  oonnee  rreenneewwaabbllee  yyeeaarr  ttoo  llooookk  

iinnttoo  tthhee  vviioollaattiioonnss  rreeffeerrrreedd  ttoo  iitt..      

  

  

AArrttiiccllee  8855    
  

TThhee  ddeecciissiioonn  tthhaatt  rreeffeerrss  aa  ssttuuddeenntt  ttoo  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  

iinniittiiaatteedd  eeiitthheerr  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  hhiimmsseellff//hheerrsseellff,,  oorr  iinn  rreessppoonnssee  ttoo  aa  

rreeqquueesstt  ffrroomm  tthhee  DDeeaann..    TThhee  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoommmmiitttteeee’’ss  sseessssiioonnss  wwiillll  bbee  

lleeggaall  iiff  aatttteennddeedd  bbyy  aallll  iittss  mmeemmbbeerrss..    IIttss  ddeecciissiioonnss  wwiillll  bbee  vvaalliidd  iiff  

ssuuppppoorrtteedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  vvootteess..    TThhee  ddeecciissiioonnss  sshhoouulldd  bbee  jjuussttiiffiieedd..      

  

  

AArrttiiccllee  8866    
  

TThhee  ddiisscciipplliinnaarryy  ccoommmmiitttteeee’’ss  ddeecciissiioonnss  wwiillll  bbee  eeffffeeccttiivvee  iimmmmeeddiiaatteellyy  

uuppoonn  iissssuuaannccee,,  eexxcceepptt  ffoorr  tthhee  ddeecciissiioonnss  iissssuueedd  oonn  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  

mmeeaassuurreess  ssttaatteedd  iinn  ccllaauusseess  77,,  88,,  1111,,  1122  ooff  tthhee  bbyyllaawwss..    DDeecciissiioonnss  wwiillll  nnoott  

bbee  iimmpplleemmeenntteedd  bbeeffoorree  tthhee  eellaappssee  ooff  tthhee  aappppeeaall  ppeerriioodd  ssttaatteedd  iinn  AArrttiiccllee  

8877,,  aanndd  iinn  ccaassee  tthhee  ssttuuddeenntt  ddooeess  nnoott  ssuubbmmiitt  aann  aappppeeaall..    DDeecciissiioonnss  mmaayy  bbee  

iimmpplleemmeenntteedd  iiff  aann  aappppeeaall  wwaass  ssuubbmmiitttteedd,,  aanndd  rreejjeecctteedd..      

  

  

AArrttiiccllee  8877    
  

AA  ssttuuddeenntt  mmaayy  ssuubbmmiitt  aann  aappppeeaall  ttoo  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy  aaggaaiinnsstt  aa  

ppuunniisshhmmeenntt  wwiitthhiinn  1155  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  wwhheenn  hhee//sshhee  wwaass  nnoottiiffiieedd..    IInn  

tthhiiss  ccaassee,,  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy  mmaayy  rreejjeecctt  tthhee  aappppeeaall,,  ttrraannssffoorrmm  tthhee  

ppuunniisshhmmeenntt,,  oorr  ccaanncceell  iitt..    HHiiss//hheerr  ddeecciissiioonn  wwiillll  bbee  ffiinnaall..  

  

  



5544  

AArrttiiccllee  8888    
  

AA  ddeecciissiioonn  iissssuueedd  oonn  aa  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurree  wwiillll  bbee  kkeepptt  iinn  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  

ffiillee..    HHiiss//hheerr  gguuaarrddiiaann  oorr  ssppoonnssoorr  wwiillll  bbee  nnoottiiffiieedd  ooff  tthhee  ddeecciissiioonn..    TThhee  

AAssssiissttaanntt  DDeeaann  ffoorr  SSttuuddeenntt  AAffffaaiirrss  wwiillll  nnoottiiffyy  tthhee  ssttuuddeenntt  iinn  wwrriittiinngg  ooff  tthhee  

rreessuullttss  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonn,,  tthhee  ddeecciissiioonn  iissssuueedd  oonn  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  

mmeeaassuurree  ttoo  bbee  iinnfflliicctteedd  oonn  hhiimm//hheerr,,  aanndd  tthhee  ddeeaaddlliinnee  ffoorr  aappppeeaalliinngg  aaggaaiinnsstt  

tthhee  ddeecciissiioonn..    HHee//sshhee  wwiillll  aallssoo  nnoottiiffyy  tthhee  cceenntteerr//ddeeppaarrttmmeenntt  wwhheerree  tthhee  

vviioollaattiioonn  ooccccuurrrreedd  ooff  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  

mmeeaassuurree  aanndd  tthhee  aappppeeaall,,  iiff  aannyy..      

  

  

AArrttiiccllee  8899    
  

NNoo  ssttuuddeenntt  wwiillll  bbee  ppuunniisshheedd  ffoorr  tthhee  ssaammee  ooffffeennccee  bbyy  mmoorree  tthhaann  oonnee  bbooddyy..      

  

  

AArrttiiccllee  9900    
  

TThhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  mmaayy  ttaakkee  oovveerr  tthhee  dduuttiieess  ooff  tthhee  ttwwoo  ccoommmmiitttteeeess::  

TThhee  IInnvveessttiiggaattiioonn  aanndd  DDiisscciipplliinnaarryy  CCoommmmiitttteeeess,,  iinn  ccaassee  ooff  ddiissrruuppttiioonn  ooff  

oorrddeerr  iinn  tthhee  ccoolllleeggee((ss))  lleeaaddiinngg  ttoo  aann  iirrrreegguullaarriittyy  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  

ssttuuddyyiinngg,,  ssiittttiinngg  eexxaammiinnaattiioonnss  oorr  ssttaayyiinngg  iinn  tthhee  hhoosstteellss,,  oorr  iiff  tthhee  mmeeeettiinngg  

ooff  tthhee  ttwwoo  ccoommmmiitttteeeess  iiss  rreennddeerreedd  iimmppoossssiibbllee..      

  

  

AArrttiiccllee  9911  
  

IIff  nneecceessssaarryy  aanndd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  hhiiss//hheerr  ddiissccrreettiioonn,,  tthhee  MMiinniisstteerr  mmaayy  llooookk  

iinnttoo  rree--aaddmmiittttiinngg  aa  ssttuuddeenntt  oonn  wwhhoomm  aa  ddeecciissiioonn  ooff  ddiissmmiissssaall  ffrroomm  tthhee  

ccoolllleeggee  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd,,  aafftteerr  ttwwoo  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarrss  hhaavvee  eellaappsseedd,,  iinncclluuddiinngg  

tthhee  yyeeaarr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  ddeecciissiioonn  wwaass  iissssuueedd..    TThhee  MMiinniisstteerr  mmaayy  

aallssoo  ccoonnssiiddeerr  aapppplliiccaattiioonnss  ffrroomm  ssttuuddeennttss  wwhhoo  hhaavvee  bbeeeenn  ddeepprriivveedd  ffrroomm  

ccoolllleeggee  aaccccoommmmooddaattiioonn  oorr  mmoonntthhllyy  aalllloowwaannccee,,  aafftteerr  oonnee  yyeeaarr  hhaass  eellaappsseedd  

ffrroomm  tthhee  ddaattee  tthhee  ddiisscciipplliinnaarryy  mmeeaassuurree..      

  

  

  

  



5555  

  
  

PPAARRTT  TTEENN::  DDUUTTIIEESS  OOFF  TTEEAACCHHIINNGG  AANNDD  

        TTEECCHHNNIICCAALL  SSUUPPPPOORRTT  SSTTAAFFFF    
  

  

  

  

AArrttiiccllee  9922    
  

IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthheeiirr  dduuttiieess  ssttiippuullaatteedd  iinn  tthhee  CCiivviill  SSeerrvviiccee  LLaaww,,  iittss  

eexxeeccuuttiivvee  rreegguullaattiioonnss  aanndd  tthheessee  bbyyllaawwss,,  tthhee  tteeaacchhiinngg  aanndd  tthhee  tteecchhnniiccaall  

ssuuppppoorrtt  ssttaaffff  wwiillll  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  

11..  RReessppeeccttiinngg  IIssllaammiicc  LLaawwss  rreeggaarrddiinngg  ccoonndduucctt  iinnssiiddee  aanndd  oouuttssiiddee  tthhee  

ccoolllleeggeess..  

22..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  dduuttiieess  ooff  tteeaacchhiinngg  aanndd  ssttuuddeenntt  ccoouunnsseelliinngg  ttoo  tthhee  

bbeesstt  ooff  tthheeiirr  aabbiilliittiieess..      

33..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  tthhee  ttaasskkss  ooff  tthhee  aaccaaddeemmiicc  aaddvviissoorr,,  iinncclluuddiinngg  aassssiissttiinngg  

tthhee  ssttuuddeenntt  iinn  ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  hhiiss//hheerr  ssttuuddyy  pprrooggrraamm,,  

aanndd  pprroovviiddiinngg  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  nneeeeddeedd  ffoorr  vvaarriioouuss  aaccaaddeemmiicc  

aaccttiivviittiieess,,  aass  wweellll  aass  ssuuppeerrvviissiinngg  ssttuuddeenntt  rreesseeaarrcchh  aanndd  pprraaccttiiccaall  

ttrraaiinniinngg..      

44..  CCaarrrryyiinngg  oouutt  tthheeiirr  dduuttiieess  rreegguullaarrllyy  aanndd  mmeeeettiinngg  tthhee  ddeeaaddlliinneess  iinn  aa  

wwaayy  tthhaatt  ffaacciilliittaatteess  iinntteerraaccttiioonn  wwiitthh  ssttuuddeennttss..      

55..  CCoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  ccoolllleeggee  ccoommmmiitttteeeess,,  aaccaaddeemmiicc  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  

aaffffaaiirrss..      

66..  CCoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..      

77..  WWoorrkkiinngg  ttoowwaarrddss  bboooossttiinngg  aaccaaddeemmiicc  ssppiirriitt  aammoonngg  ssttuuddeennttss..      

88..  CCoonndduuccttiinngg  aanndd  ppuubblliisshhiinngg  rreesseeaarrcchh  aanndd  ssttuuddiieess  iinn  sscciieennttiiffiicc  

ppeerriiooddiiccaallss  oorr  jjoouurrnnaallss..      

  

  

  



5566  

  
  

PPAARRTT  EELLEEVVEENN::  QQUUAALLIITTYY  AASSSSUURRAANNCCEE    
  

  

  

  

  

  

AArrttiiccllee  9933      
  

TThhee  ccoolllleeggeess  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  TTeecchhnnoollooggiiccaall  EEdduuccaattiioonn  QQuuaalliittyy  

AAssssuurraannccee  SSyysstteemm  ttoo  aassssuurree  tthhee  ccoommpplliiaannccee  ooff  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  aawwaarrddeedd  

bbyy  tthhee  ccoolllleeggeess  wwiitthh  tthhee  sseett  ssttaannddaarrddss..    TThhiiss  ssyysstteemm  iiss  iissssuueedd  bbyy  aa  

mmiinniisstteerriiaall  ddeecciissiioonn..      

  

  

AArrttiiccllee  9944    
  

AA  tteecchhnniiccaall  ccoommmmiitttteeee  cchhaaiirreedd  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall,,  aanndd  tthhee  

mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  ccoolllleeggee  DDeeaannss  wwiillll  bbee  ffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  UUnnddeerrsseeccrreettaarryy..    

IIttss  dduuttiieess  wwiillll  bbee  vveerriiffyyiinngg  tthhee  ccoolllleeggeess’’  aabbiiddaannccee  bbyy  iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  

ssttaannddaarrddss  ooff  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  sseett  ccrriitteerriiaa,,  aanndd  

ssuuggggeessttiinngg  aammeennddmmeennttss  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee  ssyysstteemm  iinn  aa  wwaayy  tthhaatt  

eennaabblleess  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  pprroocceessss  iinn  tthhee  ccoolllleeggeess  ttoo  kkeeeepp  ppaaccee  wwiitthh  tthhee  

tteecchhnnoollooggiiccaall  cchhaannggeess  aanndd  ddeevveellooppmmeennttss..      

  

EEaacchh  DDeeaann  wwiillll  sseett  uupp  aa  ccoommmmiitttteeee,,  cchhaaiirreedd  bbyy  hhiimm//hheerr  oorr  tthhee  AAssssiissttaanntt  

DDeeaann  ffoorr  AAccaaddeemmiicc  AAffffaaiirrss,,  ttoo  vveerriiffyy  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  ssttaannddaarrddss  

ooff  qquuaalliittyy  aassssuurraannccee..      

  

  


