
  
  

  

BBYY--LLAAWWSS  

  

DDIIVVIISSIIOONN  OOFF  GGRRAADDUUAATTEE    MMEEDDIICCAALL  SSCCIIEENNCCEESS  

SSCCHHOOOOLL  OOFF  MMEEDDIICCIINNEE  

  

  

OOffffiicceerrss  ooff  AAddmmiinniissttrraattiioonn  

  

SSeeccttiioonn  II..  TThhee  DDeeaann  

  

  IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  ppoowweerrss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  lliisstteedd  iinn  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  BByy--LLaawwss  aanndd  tthhoossee  

pprroovviiddeedd  iinn  AArrttiiccllee  11,,  SSeeccttiioonn  AA,,  ((aa))  tthhrroouugghh  ((mm))  ooff  tthhee  BByy--LLaawwss  ooff  tthhee  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee,,  tthhee  DDeeaann  

sshhaallll::  

  

AA..  AAddmmiinniisstteerr  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  iinn  kkeeeeppiinngg  wwiitthh  tthhee  ppoolliicciieess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

  BB..  RReeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  PPrreessiiddeenntt  aanndd  TTrruusstteeeess  ooff  BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ttuuiittiioonn  

aanndd  ffeeeess  ttoo  bbee  cchhaarrggeedd  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  TThhee  ttuuiittiioonn  aanndd  ffeeeess  sshhaallll  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  ttuuiittiioonn  

aanndd  ffeeeess  sseett  ffoorr  pprrooggrraammss  lleeaaddiinngg  ttoo  MMaasstteerrss  aanndd  DDooccttoorraall  ddeeggrreeeess  iinn  ootthheerr  SScchhoooollss  aanndd  CCoolllleeggeess  ooff  tthhee  

UUnniivveerrssiittyy..    

  

  CC..  UUppoonn  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  PPrreessiiddeenntt  

aanndd  TTrruusstteeeess  ooff  BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy  tthhoossee  ggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss  ttoo  wwhhoomm  PPhh..DD..  aanndd  MM..AA..  ddeeggrreeeess  sshhoouulldd  

ggrraanntteedd..  

  

  DD..  BBee  aann  eexx  ooffffiicciioo  mmeemmbbeerr  ooff  aallll  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeeess  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

  EE..  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreevviieeww  ooff  eexxiissttiinngg  oorr  pprrooppoosseedd  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss  ooff  tthhee  

DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  iinncclluuddiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  ffoosstteerriinngg  aanndd  ccoooorrddiinnaattiinngg  ssuucchh  pprrooggrraammss..  

  

  FF..  SSeeeekk  aanndd  oobbttaaiinn  tthhee  ccooooppeerraattiioonn  ooff  ootthheerr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceerrss  ffoorr  iinntteerrccoolllleeggiiaattee  

ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  tthhaatt  iinnvvoollvvee  tthhee  rreessoouurrcceess  oorr  ffaacciilliittiieess  ooff  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  sscchhoooollss  oorr  ccoolllleeggeess..  

  

SSeeccttiioonn  IIII..  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  

  

  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  DDeeaann  ooff  tthhee  SScchhooooll  ooff  

MMeeddiicciinnee..  TThhee  aappppooiinnttmmeenntt  wwiillll  bbee  mmaaddee  wwiitthh  tthhee  aaddvviiccee  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  

GGMMSS..    
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AA..  GGeenneerraall  DDuuttiieess  aanndd  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  

  

  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  sshhaallll::  

  

  11..  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  pprroovviiddeedd  iinn  

tthhee  BByy--LLaawwss  aanndd  CChhaarrtteerr  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

  22..  WWoorrkk  wwiitthh  tthhee  DDeeaann  ooff  tthhee  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee  iinn  ppllaannnniinngg  tthhee  ffiinnaanncceess  ddiirreeccttllyy  

ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  aanndd  iittss  eedduuccaattiioonnaall  pprrooggrraammss..  

  

  33..  WWoorrkk  wwiitthh  tthhee  DDeeaann  ooff  tthhee  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee  iinn  ppllaannnniinngg  ggeenneerraall  UUnniivveerrssiittyy  

rreellaattiioonnsshhiippss..  

  

  44..  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprreeppaarriinngg  aann  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ooff  tthhee  ttoottaall  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn..  TThhiiss  

rreeppoorrtt  sshhaallll  bbee  ttrraannssmmiitttteedd  ttoo  tthhee  DDeeaann  ooff  tthhee  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee  aanndd  ccooppiieess  pprroovviiddeedd  ffoorr  tthhee  

VViiccee--PPrreessiiddeenntt  ffoorr  MMeeddiiccaall  AAffffaaiirrss  aanndd  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

  55..  IIff  rreeqquueesstteedd,,  ccooooppeerraattee  wwiitthh  iinnddiivviidduuaall  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerrss  oorr  wwiitthh  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  

cchhaaiirrppeerrssoonnss  aanndd  pprrooggrraamm  ddiirreeccttoorrss  iinn  pprreeppaarriinngg  rreeqquueessttss  ffoorr  ssuuppppoorrtt  ffoorr  ggrraadduuaattee  pprrooggrraammss  oorr  ggrraadduuaattee  

ssttuuddeennttss..  

  

  66..  UUppoonn  rreeqquueesstt,,  ccooooppeerraattee  wwiitthh  tthhee  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee  aanndd  tthhee  ddeeppaarrttmmeennttaall  cchhaaiirrppeerrssoonnss  

aanndd  pprrooggrraamm  ddiirreeccttoorrss  iinn  pprreeppaarriinngg  rreeppoorrttss  ttoo  ggrraannttiinngg  oorr  ootthheerr  aaggeenncciieess..  

  

  77..  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  mmaatteerriiaall  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  ccaattaalloogguueess  ((bbuulllleettiinnss))  ooff  

tthhee  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee  aanndd  ootthheerr  sscchhoooollss  oorr  ccoolllleeggeess  ooff  tthhee  UUnniivveerrssiittyy..  

  

BB..  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  

  

  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  sshhaallll::  

  

  11..  PPrreeppaarree  tthhee  aaggeennddaa  ffoorr  GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  ffoorr  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  

SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  aanndd  cciirrccuullaattee  tthhee  aapppprroovveedd  aaggeennddaa  aanndd  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  mmeeeettiinngg  ttoo  tthhee  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  oonnee  wweeeekk  pprriioorr  ttoo  tthhee  nneexxtt  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg..  

  

  22..  PPrreessiiddee  aatt  GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  oorr  ddeessiiggnnaattee  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  

GGMMSS  ttoo  pprreessiiddee  iinn  hhiiss  oorr  hheerr  aabbsseennccee..  

  

  33..  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  ffoorr  rreeccoorrddiinngg  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  eeaacchh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  

DDiivviissiioonn..  

  

CC..  MMeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  GGMMSS  

  

  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  GGMMSS,,  tthhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  sshhaallll::  
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    11..  KKeeeepp  tthhee  DDeeaann  ooff  tthhee  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee  iinnffoorrmmeedd  aabboouutt  ssppaaccee  aanndd  ffaacciilliittiieess  tthhaatt  aarree  

iimmppoorrttaanntt  ttoo  tthhee  ggrraadduuaattee  pprrooggrraamm..  

  

  22..  AAssssiisstt  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  bbyy  pprroovviiddiinngg  ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  gguuiiddaannccee  ccoonncceerrnniinngg  

tthhee  UUnniivveerrssiittyy  aanndd  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  aaccaaddeemmiicc  ppoolliicciieess,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  pprraaccttiicceess  aanndd    

ssoouurrcceess  ooff  ffiinnaanncciiaall  aaiidd  bbootthh  wwiitthhiinn  aanndd  bbeeyyoonndd  UUnniivveerrssiittyy  bboouunnddaarriieess..  

  

DD..  CCoommmmiitttteeeess  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  

  

  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  sshhaallll::  

  

  11..  BBee  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

22..  SSiitt  eexx  ooffffiicciioo  aatt  mmeeeettiinnggss  ooff  ootthheerr  SSttaannddiinngg  oorr  aadd  hhoocc  CCoommmmiitttteeeess  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

  33..  IInn  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  aappppooiinntt  ssuucchh  aadd  hhoocc  

ccoommmmiitttteeeess  aass  mmaayy  bbee  ddeessiirraabbllee  ttoo  iimmpprroovvee  oorr  ffaacciilliittaattee  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  eedduuccaattiioonnaall  

pprrooggrraammss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

EE..    SSttuuddeenntt  AAddmmiissssiioonnss    ttoo  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  

  

  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  sshhaallll::  

  

  11..  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  pprrooccuurreemmeenntt  aanndd  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  ccrreeddeennttiiaallss  ooff  aapppplliiccaannttss  ffoorr  

aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  aanndd  ffoorr  pprreesseennttaattiioonn  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  tthhee  

DDeeppaarrttmmeennttss  oorr  PPrrooggrraammss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

  22..  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  ccoommpplleettee  rreeccoorrddss  ooff  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  

DDiivviissiioonn  GGMMSS  tthhrroouugghh  aallll  ssttaaggeess  ooff  tthhee  pprroocceedduurree..  

  

  33..  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  nnoottiiffyyiinngg  aapppplliiccaannttss  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  ttoo  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  ooff  aaccttiioonn  

rreellaatteedd  ttoo  aaddmmiissssiioonn..  TThhee  DDiirreeccttoorr  nneeiitthheerr  aacccceeppttss  nnoorr  rreejjeeccttss  aapppplliiccaannttss  wwiitthhoouutt  pprriioorr  aaccttiioonn  ooff  tthhee  

DDiivviissiioonn  GGMMSS..  RReeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  aaddmmiissssiioonn  oorr  rreejjeeccttiioonn  ooff  aapppplliiccaannttss  oorriiggiinnaattee  wwiitthhiinn  eeaacchh  

ddeeggrreeee--ggrraannttiinngg  uunniitt  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  TThheessee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  aarree  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  AAddmmiissssiioonnss  

CCoommmmiitttteeee  ffoorr  aaccttiioonn..  TThhee  ffiinnaall  ddeecciissiioonnss  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  tthhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann..  

  

  44..  CCooooppeerraattee  wwiitthh  cchhaaiirrppeerrssoonnss  aanndd  pprrooggrraamm  ddiirreeccttoorrss  ooff  ddeeggrreeee--ggrraannttiinngg  uunniittss  iinn  

rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  ssttuuddeennttss  aanndd  pprroovviiddee  aassssiissttaannccee  iinn  rreeccrruuiittmmeenntt  ooff  ssttuuddeennttss  wwhheenneevveerr  ppoossssiibbllee..  

  

FF..  SSttuuddeennttss  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  

  

  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  sshhaallll::  

  

  11..  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  ssttuuddeennttss  wwiitthhiinn  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  TThhee  AAssssoocciiaattee  

DDeeaann  sseettss  uupp  aanndd  ssuuppeerrvviisseess  aallll  pprroocceedduurreess  iinn  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  ooff  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  
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  22..  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  mmaaiinnttaaiinniinngg  ccoommpplleettee  aanndd  aaccccuurraattee  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  aanndd  ppaasstt  

aaccaaddeemmiicc  ssttaattuuss  ooff  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

  33..  BBee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  cchhaarrggiinngg  aanndd  ccoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee  ttuuiittiioonn  aanndd  ffeeeess  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  tthhee  

ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  aanndd  ccoouurrsseess  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

  44..  AAssssiisstt  ssttuuddeennttss  bbyy  pprroovviiddiinngg  gguuiiddaannccee  ttoo  ssoouurrcceess  ooff  ffiinnaanncciiaall  aaiidd..  

  

  55..  RReeccoorrdd  tthhee  rreessuullttss  ooff  ffoorrmmaall  qquuaalliiffyyiinngg  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  ddiisssseerrttaattiioonn  ddeeffeennsseess  ffoorr  

DDiivviissiioonn    GGMMSS  ssttuuddeennttss..  

  

  66..  FFoolllloowwiinngg  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  aanndd  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ddeeppaarrttmmeennttaall  cchhaaiirrppeerrssoonn  

oorr  pprrooggrraamm  ddiirreeccttoorr,,  aappppooiinnttss  tthhee  ccoommmmiitttteeee,,  iinncclluuddiinngg  eexxtteerrnnaall  eexxaammiinneerrss,,  sseelleecctteedd  ffoorr  tthhee  ddiisssseerrttaattiioonn  

ddeeffeennssee  aanndd  ssuubbmmiitt  tthhee  aapppprroopprriiaattee  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ccoommmmuunniittyy..  

  

  77..  AAfftteerr  ccoonnssuullttaattiioonn  wwiitthh  tthhee  cchhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  pprrooggrraamm  

ddiirreeccttoorr,,  iiff  nneecceessssaarryy,,  ttrraannssmmiitt  ppeettiittiioonnss  ttoo  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  ooff  ppeerrssoonnss  

rreeqquueessttiinngg  ssppeecciiaall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss..  

  

  88..  PPrreesseenntt  tthhee  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  ccaannddiiddaatteess  ffoorr    ddeeggrreeeess  aatt  aa  ggeenneerraall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  GGMMSS  ffaaccuullttyy  

aatt  aann  aapppprroopprriiaattee  ttiimmee  bbeeffoorree  ggrraadduuaattiioonn  ttaakkeess  ppllaaccee..  

  

GG..  SSuuppppoorrtt  aanndd  CCoouurrsseess  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  

  

  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  sshhaallll::  

  

    11..  wwoorrkk  wwiitthh  tthhee  DDeeaann  ooff  tthhee  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee,,  rreevviieeww  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  pprrooggrraammss  aanndd  

tthhee  nneecceessssaarryy  ssuuppppoorrtt  rreeqquuiirreedd..  

  

    22..  ssuuggggeesstt  oorr  iinniittiiaattee  pprrooppoossaallss  ffoorr  nneeww  oorr  rreevviisseedd  ggrraadduuaattee  ccoouurrsseess  ttoo  tthhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  

AAccaaddeemmiicc  PPoolliiccyy..  HHoowweevveerr,,  nnoo  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ccaann  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  AAccaaddeemmiicc  PPoolliiccyy  

wwiitthhoouutt  pprriioorr  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  pprrooggrraamm  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

SSeeccttiioonn  IIIIII..  

  

  TThhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  sshhaallll  ooppeerraattee  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ppaarrlliiaammeennttaarryy  rruulleess  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  mmoosstt  

rreecceenntt  eeddiittiioonn  ooff  RRoobbeerrtt''ss  RRuulleess  ooff  OOrrddeerr..  

  

  

  

  

  

        

AApppprroovveedd  bbyy  tthhee  FFaaccuullttyy  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  oonn  AApprriill  55,,  22000000..  


