
  

  

CCHHAARRTTEERR  

  

  

DDIIVVIISSIIOONN  OOFF  GGRRAADDUUAATTEE  MMEEDDIICCAALL  SSCCIIEENNCCEESS  

SSCCHHOOOOLL  OOFF  MMEEDDIICCIINNEE  

  

  

  

II..  DDIIVVIISSIIOONN  AAUUTTHHOORRIITTYY  

  

  TThhee  DDiivviissiioonn  ooff  GGrraadduuaattee  SSttuuddiieess  iinn  tthhee  MMeeddiiccaall  SScciieenncceess  ((ttoo  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ““DDiivviissiioonn  GGMMSS””  

hheenncceeffoorrtthh  iinn  tthhiiss  ddooccuummeenntt))  iiss  aa  ssttrruuccttuurraall  uunniitt  ooff  tthhee  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee  wwiitthh  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  

ooppeerraattiioonn  aanndd  rreegguullaattiioonn  ooff  iittss  ggrraadduuaattee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  lleeaaddiinngg  ttoo    MMaasstteerrss  aanndd  DDooccttoorraall  ddeeggrreeeess,,  

ootthheerr  tthhaann  tthhee  DDooccttoorr  ooff  MMeeddiicciinnee  ((MM..DD..))  oorr  tthhoossee  ooffffeerreedd  bbyy  tthhee  SScchhooooll  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh..  IInn  aaddddiittiioonn,,  

tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ooppeerraattiioonn  aanndd  rreegguullaattiioonn  ooff  ggrraadduuaattee  ttrraaiinniinngg  pprrooggrraammss  lleeaaddiinngg  

ttoo  aa  PPhh..DD..  ooffffeerreedd  bbyy  tthhee  GGoollddmmaann  SScchhooooll  ooff  DDeennttaall  MMeeddiicciinnee..    TThhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  

uunniitt  ffoorrmmeerrllyy  ccaalllleedd  tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  MMeeddiiccaall  &&  DDeennttaall  SScciieenncceess  ooff  tthhee  GGrraadduuaattee  SScchhooooll  ((ooff  AArrttss  aanndd  

SScciieenncceess))..    

  

  TThhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS    sshhaallll  hhaavvee  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  eessttaabblliisshh  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aallll  

mmaatttteerrss  ccoonncceerrnniinngg  iittss  mmeemmbbeerrsshhiipp,,  iittss  aaccaaddeemmiicc  ccuurrrriiccuullaa,,  aanndd  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  aawwaarrddiinngg  ddeeggrreeeess..  

  

  

IIII..  DDIIVVIISSIIOONN  GGMMSS  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTIIEESS  

  

  TThhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  iinniittiiaattiioonn  aanndd  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aallll  eedduuccaattiioonnaall  ppoolliicciieess  

eesssseennttiiaall  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iittss  pprrooggrraammss..  

  

  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  pprrooggrraammss  aanndd  

ccuurrrriiccuullaa;;  ssttaannddaarrddss  ooff  aaddmmiissssiioonn;;  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  aaccaaddeemmiicc  ppeerrffoorrmmaannccee;;  aanndd  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ooff  

ccaannddiiddaatteess  ffoorr  MM..AA..  aanndd  PPhh..DD..      

  

  TThhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  sshhaallll  ddeevvoollvvee  oonn  aa  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  

tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  TThhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  sshhaallll  rreessiiddee  wwiitthh  tthhee  mmeemmbbeerrss..  TThhee  mmeemmbbeerrss  

sshhaallll,,  hhoowweevveerr,,  nnoorrmmaallllyy  bbee  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthheeiirr  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee..  GGeenneerraall  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  mmeemmbbeerrss  

ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  sshhaallll  bbee  ccoonnvveenneedd  oonnllyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  pprroovviissiioonnss  ooff  AArrttiiccllee  VVII,,  bbeellooww..  

IIIIII..    DDEEPPAARRTTMMEENNTTAALL  AANNDD  PPRROOGGRRAAMM  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  IINN  TTHHEE  DDIIVVIISSIIOONN  GGMMSS  
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  TThhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  iiss  oorrggaanniizzeedd  iinnttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess  ooff  aaccaaddeemmiicc  uunniittss::  

  

    AA..  DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  MMeeddiiccaall  SScchhooooll  eexxpprreessssllyy  ddeessiiggnnaatteedd  aass  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  

wwhhiicchh  ooffffeerr  pprrooggrraammss  ooff  ssttuuddyy  lleeaaddiinngg  ttoo  ddeeggrreeeess  iinn  bbaassiicc  sscciieennccee  ddiisscciipplliinneess  wwhhiicchh  iinncclluuddee  

ffuullll--ttiimmee  ffaaccuullttyy  hhaavviinngg  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  ddeeppaarrttmmeenntt  aass  ppaarrtt  ooff  tthheeiirr  ffaaccuullttyy  ttiittlleess..  TThhee  

DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  tthhee  MMeeddiiccaall  SScchhooooll  pprreesseennttllyy  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  aarree  tthhee  

DDeeppaarrttmmeennttss  ooff  AAnnaattoommyy  aanndd  NNeeuurroobbiioollooggyy;;  BBiioocchheemmiissttrryy;;  BBiioopphhyyssiiccss;;  MMiiccrroobbiioollooggyy;;  

PPaatthhoollooggyy  aanndd  LLaabboorraattoorryy  MMeeddiicciinnee;;  PPhhaarrmmaaccoollooggyy  aanndd  EExxppeerriimmeennttaall  TThheerraappeeuuttiiccss;;  aanndd  

PPhhyyssiioollooggyy..  

  

BB..  DDeeggrreeee  pprrooggrraammss  ffuullffiilllliinngg  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  CChhaarrtteerr::  

  

11..  DDeeggrreeee  pprrooggrraammss  wwiitthhiinn  aa  ssiinnggllee  DDeeppaarrttmmeenntt..    CCuurrrreennttllyy  ssuucchh  aa  PPhh..DD..  pprrooggrraamm  iinn  OOrraall  

BBiioollooggyy  iiss  ooffffeerreedd  bbyy  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPeerriiooddoonnttoollooggyy  aanndd  OOrraall  BBiioollooggyy  iinn  tthhee  GGoollddmmaann  

SScchhooooll  ooff  DDeennttaall  MMeeddiicciinnee..  

  

22..  IInntteerrddeeppaarrttmmeennttaall  DDeeggrreeee  PPrrooggrraammss..    CCuurrrreennttllyy  ssuucchh  pprrooggrraammss  aarree  aa  PPhh..DD..  iinn  BBeehhaavviioorraall  

NNeeuurroosscciieennccee,,  aa  PPhh..DD..  iinn  IImmmmuunnoollooggyy,,  aa  PPhh..DD..  iinn  CCeellll  aanndd  MMoolleeccuullaarr  BBiioollooggyy,,  aanndd  aa  

PPhh..DD..  iinn  MMoolleeccuullaarr  MMeeddiicciinnee,,  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn  ((eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  ““DDeeppaarrttmmeenntt””))  ooff  MMeeddiicciinnee..  

  

  CC..  IInn  tthhee  ffuuttuurree,,  DDeeppaarrttmmeennttss  oorr  PPrrooggrraammss,,  ffuullffiilllliinngg  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  CChhaarrtteerr,,  mmaayy  aappppllyy  

ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  aass  AAccaaddeemmiicc  UUnniittss  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

  

IIVV..    FFAACCUULLTTYY  MMEEMMBBEERRSSHHIIPP  IINN  TTHHEE  DDIIVVIISSIIOONN  GGMMSS  

  

  MMeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  sshhaallll  ssiiggnniiffyy  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ggrraadduuaattee  eedduuccaattiioonn  ggeenneerraallllyy,,  aanndd  

ssppeecciiffiiccaallllyy  ttoo  tthhee  aaccaaddeemmiicc  ggooaallss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

  MMeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  sshhaallll  bbee  ccoonnffeerrrreedd  bbyy  tthhee  DDeeaann  ooff  tthhee  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee,,  aaccttiinngg  

ffoorr  tthhee  UUnniivveerrssiittyy,,  uuppoonn  tthhee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  aanndd  tthhee  

SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..    FFaaccuullttyy  wwiillll  ffiirrsstt  bbee  nnoommiinnaatteedd  ffoorr  mmeemmbbeerrsshhiipp  bbyy  tthheeiirr  

rreessppeeccttiivvee  DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrppeerrssoonn  oorr  PPrrooggrraamm  DDiirreeccttoorr..    NNoommiinnaattiioonnss  tthheenn  wwiillll  bbee  rreevviieewweedd  bbyy  tthhee  tthhee  

FFaaccuullttyy  AAppppooiinnttmmeennttss  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  ffiinnaall  aapppprroovvaall  bbyy  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  

GGMMSS  oonn  bbeehhaallff  oofftthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  wwhhoo  sshhaallll  aaddvviissee  tthhee  DDeeaann  oonn  tthhee  

ccrriitteerriiaa  ffoorr  aappppooiinnttmmeennttss  aanndd  mmeemmbbeerrsshhiipp..  

  

  TThheerree  sshhaallll  bbee  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp::  

  

11..  FFuullll  MMeemmbbeerrsshhiipp..  AA  FFuullll  MMeemmbbeerr  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aann  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  iiss  aa  

mmeemmbbeerr  ooff  oonnee  ooff  tthhee  aapppprroovveedd  PPhh..DD..  ggrraannttiinngg  DDeeppaarrttmmeennttss  oorr  PPrrooggrraammss  aanndd  wwhhoo  hhaass  aa    

ddeemmoonnssttrraabbllee  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg  rreeccoorrdd  ooff  ssiiggnniiffiiccaanntt  sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  aanndd  sscchhoollaarrllyy    aaccttiivviittyy..    

FFuullll  mmeemmbbeerrsshhiipp  ppeerrmmiittss  aanndd  iimmpplliieess  ccoonnttiinnuuiinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  aallll  ffuunnccttiioonnss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  

GGMMSS..  FFuullll  MMeemmbbeerrss  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  sseerrvvee  oonn  tthhee  sseevveerraall  bbooddiieess  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhiiss  CChhaarrtteerr  aanndd  

sshhaallll  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  vvoottee  iinn  aannyy  ooff  tthhee  eelleeccttoorraall  pprroocceedduurreess  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhiiss  CChhaarrtteerr..  
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    22..  SSppeecciiaall  MMeemmbbeerrsshhiipp..    SSppeecciiaall  SSeerrvviiccee  AAppppooiinnttmmeennttss  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd  oonn  aann  aannnnuuaall  rreenneewwaabbllee  

bbaassiiss  ttoo  qquuaalliiffiieedd  ffaaccuullttyy  ffrroomm  wwiitthhiinn  oorr  oouuttssiiddee  BBoossttoonn  UUnniivveerrssiittyy  ffoorr  ssppeecciiffiicc  aaccttiivviittiieess  aanndd  ffoorr  

ssppeecciiffiieedd  lliimmiittss  ooff  ttiimmee..  SSppeecciiaall  MMeemmbbeerrss  aarree  nnoott  eelliiggiibbllee  ttoo  sseerrvvee  oonn  tthhee  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeeess  

ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  oorr  ttoo  vvoottee  aatt  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  ffaaccuullttyy  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..    

  

  

VV..    TTHHEE  AASSSSOOCCIIAATTEE  DDEEAANN  OOFF  TTHHEE  DDIIVVIISSIIOONN  GGMMSS  

  

  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  wwiillll  bbee  aa  ppeerrssoonn  qquuaalliiffiieedd  ffoorr  ffuullll  mmeemmbbeerrsshhiipp  iinn  tthhee  

DDiivviissiioonn  GGMMSS..  IItt  iiss  eexxppeecctteedd  tthhaatt  tthhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  sshhaallll  ttaakkee  aa  lleeaaddiinngg  rroollee  wwiitthh  tthhee  DDiivviissiioonnaall  

mmeemmbbeerrss  iinn  mmaatttteerrss  ooff  aaccaaddeemmiicc  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ppoolliiccyy..  AAss  ssttiippuullaatteedd  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  BBYY--

LLAAWWSS,,  SSeeccttiioonn  IIII,,  ""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  aaddvviissee  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  

DDiivviissiioonn  GGMMSS..""  

  

  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  sshhaallll::  

  

11..  PPrreessiiddee  aatt  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  aanndd  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  oorr  aappppooiinntt  aa  mmeemmbbeerr  ooff  

tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ttoo  pprreessiiddee  iinn  hhiiss  oorr  hheerr  aabbsseennccee..  

  

22..  SSeett  tthhee  aaggeennddaa  ffoorr  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  aanndd  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  iinn  ccoonnssuullttaattiioonn  

wwiitthh  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee..  

  

33..    SSiitt  eexx  ooffffiicciioo  aatt  mmeeeettiinnggss  ooff  ootthheerr  ssttaannddiinngg  ccoommmmiitttteeeess  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

  

VVII..    GGEENNEERRAALL  MMEEEETTIINNGGSS  OOFF  TTHHEE  MMEEMMBBEERRSS  OOFF  TTHHEE  DDIIVVIISSIIOONN  GGMMSS  

  

    AA..    TThhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  sshhaallll  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  oonnccee  eeaacchh  sseemmeesstteerr  dduurriinngg  tthhee  

aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr..  EExxttrraaoorrddiinnaarryy  mmeeeettiinnggss  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  bbyy  11))  tthhee  DDeeaann  ooff  tthhee  SScchhooooll  ooff  

MMeeddiicciinnee;;  22))  tthhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS;;  33))  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ooff  tthhee  

DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  oorr  44))  bbyy  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ttoo  tthhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  bbyy  1100  ((tteenn))  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  sshhaallll,,  aatt  tthhee  llaasstt  

mmeeeettiinngg  ooff  eeaacchh  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  sseett  aa  ddaattee  aanndd  ttiimmee  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr..  

  

  BB..  AAggeennddaa  ffoorr  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  sshhaallll  bbee  cciirrccuullaatteedd  bbyy  tthhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  aatt  lleeaasstt  

oonnee  wweeeekk  bbeeffoorree  tthhee  mmeeeettiinngg  aanndd  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  iitteemmss  ““OOlldd  BBuussiinneessss””  aanndd  ““NNeeww  

BBuussiinneessss""..  

  

    CC..  AA  qquuoorruumm  ffoorr  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  bbuussiinneessss  aatt  aa  GGeenneerraall  MMeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  2200  ((ttwweennttyy))  mmeemmbbeerrss  

ooff  tthhee  DDiivviissiioonn..  
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    DD..  AAccttiioonn  ttaakkeenn  iinn  GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  sshhaallll  hhaavvee  pprreecceeddeennccee  oovveerr  aaccttiioonn  

ttaakkeenn  bbyy  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee..  

  

    EE..  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  ffoorr  rreeccoorrddiinngg  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  

eeaacchh  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  ((oorr  ttoo  cceerrttiiffyy  tthhee  mmiinnuutteess,,  iiff  ootthheerrwwiissee  rreeccoorrddeedd))..  MMiinnuutteess  ooff  

eeaacchh  mmeeeettiinngg  sshhaallll  bbee  ffoorrmmaallllyy  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  aass  tthhee  ffiirrsstt  

iitteemm  ooff  bbuussiinneessss  aatt  tthhee  nneexxtt  rreegguullaarr  mmeeeettiinngg  ffoolllloowwiinngg  tthhee  oonnee  aatt  wwhhiicchh  tthhee  mmiinnuutteess  wweerree  

rreeccoorrddeedd..  MMiinnuutteess  ooff  tthhee  pprreevviioouuss  mmeeeettiinngg  wwiillll  bbee  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

DDiivviissiioonn  GGMMSS    oonnee  wweeeekk  pprriioorr  ttoo  tthhee  nneexxtt  mmeeeettiinngg,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  aaggeennddaa..  

  

  FF..  AAllll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  mmaayy  aatttteenndd  GGeenneerraall  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn..  NNoottiiccee  ooff  

mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  sshhaallll  bbee  sseenntt  bbyy  tthhee  DDiirreeccttoorr  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  ddiirreeccttllyy..  MMeemmbbeerrss  ooff  

tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  wwhhoo  aarree  nnoott  FFuullll  mmeemmbbeerrss  mmaayy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ddiissccuussssiioonn  aatt  mmeeeettiinnggss  bbuutt  

mmaayy  nnoott  vvoottee  oorr  mmoovvee  mmaatttteerrss  ooff  aaccttiioonn..  NNoo  vvoottiinngg  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  mmaayy  ccaasstt  mmoorree  

tthhaann  oonnee  vvoottee..  

  

  

VVIIII..  TTHHEE  SSTTEEEERRIINNGG  CCOOMMMMIITTTTEEEE  OOFF  TTHHEE  DDIIVVIISSIIOONN  GGMMSS  
  

AA..  TThhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff::  

  

11..  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  wwhhoo  sshhaallll  bbee  tthhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee..  

  

22..  CChhaaiirrppeerrssoonnss  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttss  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn..  

  

33..  DDiirreeccttoorrss  ooff  eeaacchh  aapppprroovveedd  PPrrooggrraamm  aass  ddeeffiinneedd  iinn  AArrttiiccllee  IIIIII..  

  

44..  TThhee  DDiirreeccttoorr  ooff  aa  ggrroouupp  ooff  DDeennttaall  SScchhooooll  FFaaccuullttyy  wwhhiicchh  ppaarrttiicciippaatteess  iinn  aann  

IInntteerrddeeppaarrttmmeennttaall  PPrrooggrraamm  wwiitthhiinn  tthhee  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee  aass  ddeeffiinneedd  iinn  AArrttiiccllee  IIIIII..    

CCuurrrreennttllyy  tthhiiss  aapppplliieess  ttoo  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  MMoolleeccuullaarr  aanndd  CCeellll  BBiioollooggyy  iinn  tthhee  GGoollddmmaann  

SScchhooooll  ooff  DDeennttaall  MMeeddiicciinnee  wwhhiicchh  ppaarrttiicciippaatteess  iinn  tthhee  CCeellll  aanndd  MMoolleeccuullaarr  BBiioollooggyy  

PPrrooggrraamm  iinn  tthhee  SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee  aass  ddeeffiinneedd  iinn  AArrttiiccllee  IIIIII..  

  

  

55..  EElleecctteedd  MMeemmbbeerrss::  

  

aa..  OOnnee  eelleecctteedd  FFuullll  MMeemmbbeerr  ffrroomm  eeaacchh  DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AArrttiiccllee  IIVV..  

  

bb..  CClliinniiccaall  ddeeppaarrttmmeennttss  wwiitthh  aa  PPhhDD  pprrooggrraamm  mmaayy  ppeettiittiioonn  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  

aaddddiittiioonnaall  ddeeppaarrttmmeenntt  rreepprreesseennttaattiioonn..  

  

  EElleeccttiioonnss  sshhaallll  bbee  hheelldd  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  eeaacchh  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr,,  oorr  wwhheenn  vvaaccaanncciieess  aarriissee..    

TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonnss  oorr  PPrrooggrraamm  DDiirreeccttoorrss  sshhaallll  cceerrttiiffyy  iinn  wwrriittiinngg  ttoo  tthhee  DDeeaann  ooff  tthhee  SScchhooooll  ooff  

MMeeddiicciinnee  aanndd  ttoo  tthhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  tthhee  nnaammeess  ooff  mmeemmbbeerrss  eelleecctteedd  ttoo  

tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  iimmmmeeddiiaatteellyy  aafftteerr  ssuucchh  eelleeccttiioonnss..  
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BB..  TTeerrmm  ooff  MMeemmbbeerrsshhiipp  ooff  EElleecctteedd  MMeemmbbeerrss..    TThhee  tteerrmmss  ooff  tthhee  eelleecctteedd  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  

SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  33  ((tthhrreeee))  yyeeaarrss..    OOnnllyy  ffuullll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  aass  

ddeeffiinneedd  iinn  AArrttiiccllee  VV,,  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ffoorr  eelleeccttiioonn  ttoo  mmeemmbbeerrsshhiipp  oonn  tthhee  SStteeeerriinngg  

CCoommmmiitttteeee..  

  

CC..  TThhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  rreecceeiivvee  aanndd  rreevviieeww  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffrroomm  ootthheerr  SSttaannddiinngg  

CCoommmmiitttteeeess..  

  

DD..  TThhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  ffoorr  

rreevviieewwiinngg,,  pprrooppoossiinngg  cchhaannggeess  aanndd  iinn  iimmpplleemmeennttiinngg  aaccaaddeemmiicc  ppoolliicciieess  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

aarreeaass::  

  

11..  TThhee  mmoonniittoorriinngg  aanndd  eevvaalluuaattiinngg  ooff  aallll  pprrooggrraammss  iinn  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  iinncclluuddiinngg  

iinnssttiittuuttiinngg  cchhaannggeess  iinn  pprrooggrraammss  oorr  tthhee  ccrreeaattiioonn  ooff  nneeww  pprrooggrraammss..  

  

22..  TThhee  ccuurrrriiccuulluumm,,  aaddmmiissssiioonn  ssttaannddaarrddss,,  ssttaannddaarrddss  ooff  aaccaaddeemmiicc  ppeerrffoorrmmaannccee,,  aanndd  ggrraannttiinngg  

ooff  ddeeggrreeeess..  

  

33..  AAllll  mmaatttteerrss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  tthhee  aaccaaddeemmiicc  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

44..  SSttuuddeenntt  SSuuppppoorrtt..  

  

55..  TThhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  mmeemmbbeerrss  ttoo  tthhee  DDiivviissiioonn  ooff  GGMMSS..  

  

66..  AAppppooiinnttmmeenntt  ooff  mmeemmbbeerrss  ttoo  tthhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  CCoommmmmmiitttteeeess..  

  

  EE..  TThhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  mmeeeett  rreegguullaarrllyy  ttoo  sshhaarree  iinnffoorrmmaattiioonn  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  

CCoommmmiitttteeee’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  iinncclluuddiinngg  ssuucchh  bbuuddggeettaarryy  aanndd  ffiissccaall  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  aaffffeecctt  

nneeww  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg  DDiivviissiioonn  GGMMSS  pprrooggrraammss..    IItt  sshhaallll  wwoorrkk  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  DDeeaann  ooff  tthhee  

SScchhooooll  ooff  MMeeddiicciinnee  iinn  ffuurrtthheerriinngg  tthheessee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..    IItt  sshhaallll  rreevviieeww  tthhee  aannnnuuaall  rreeppoorrtt  ooff  

tthhee  DDiivviissiioonn  pprriioorr  ttoo  ddiissttrriibbuuttiioonn  ttoo  tthhee  ffaaccuullttyy..    IInn  aaddddiittiioonn,,  iitt  sshhaallll  ppeerriiooddiiccaallllyy  rreevviieeww  

ddeevveellooppmmeennttss  iinn  ootthheerr  sscchhoooollss  aanndd  ccoolllleeggeess  wwhhiicchh  mmaayy  aaffffeecctt  pprrooggrraammss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  

GGMMSS..    TThhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  mmaayy  rreeffeerr  ppaarrttiiccuullaarr  aaccttiioonn  ooff  tthhee  aabboovvee--mmeennttiioonneedd  mmaatttteerrss  

ttoo  SSttaannddiinngg  oorr  aadd  hhoocc  ccoommmmiitttteeeess  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  ttoo  tthhee  DDeeaann  ooff  tthhee  SScchhooooll  ooff  

MMeeddiicciinnee  oorr  ttoo  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  aass  aa  wwhhoollee..  

  

  

VVIIIIII..    SSTTAANNDDIINNGG  CCOOMMMMIITTTTEEEESS  

  

  TThhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  sshhaallll  hhaavvee  77  ((sseevveenn))  ssttaannddiinngg  ccoommmmiitttteeeess::  aa  CCoommmmiitttteeee  oonn  FFaaccuullttyy  MMeemmbbeerrsshhiipp;;  

aa  CCoommmmiitttteeee  oonn  AAccaaddeemmiicc  PPoolliiccyy;;  aa  CCoommmmiitttteeee  oonn  AAccaaddeemmiicc  SSttaannddaarrddss;;  aa  CCoommmmiitttteeee  oonn  FFeelllloowwsshhiippss  

aanndd  AAwwaarrddss;;  aa  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  AAddmmiissssiioonn  ooff  SSttuuddeennttss;;  aa  CCoommmmiitttteeee  oonn  CCoommmmiitttteeeess;;  aanndd  tthhee  SStteeeerriinngg  

CCoommmmiitttteeee..  TThhee  tteerrmmss  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  aallll  aappppooiinntteedd  oorr  eelleecctteedd  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerrss  ooff  aallll  ssttaannddiinngg  

ccoommmmiitttteeeess  sshhaallll  bbee  33  ((tthhrreeee))  yyeeaarrss,,  eexxcceepptt  iinn  tthhee  iinnssttaannccee  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ssuucchh  aappppooiinnttmmeenntt  oorr  eelleeccttiioonn  hheelldd  
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aafftteerr  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhiiss  CChhaarrtteerr..  IInn  tthhee  ffiirrsstt  aappppooiinnttmmeenntt  oorr  eelleeccttiioonn,,  lloottss  sshhaallll  bbee  ddrraawwnn  ssoo  tthhaatt  

oonnee--tthhiirrdd  ooff  tthhee  ttoottaall  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  eeaacchh  ssttaannddiinngg  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  bbee  eelliiggiibbllee  ttoo  cchhaannggee  eeaacchh  

ssuubbsseeqquueenntt  yyeeaarr..  TThheerreeaafftteerr,,  aallll  aappppooiinntteedd  oorr  eelleecctteedd  ffaaccuullttyy  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  ssttaannddiinngg  ccoommmmiitttteeeess  sshhaallll  

bbee  aappppooiinntteedd  oorr  eelleecctteedd  ttoo  sseerrvvee  ffuullll  33  ((tthhrreeee))  yyeeaarr  tteerrmmss..  TTeerrmmss  ooff  mmeemmbbeerrsshhiipp  sshhaallll  bbee  rreenneewwaabbllee  ffoorr  

oonnee  aaddddiittiioonnaall  tteerrmm..  AAppppooiinnttmmeennttss  aanndd  eelleeccttiioonnss  sshhaallll  ttaakkee  ppllaaccee  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  eeaacchh  aaccaaddeemmiicc  yyeeaarr  

oorr  wwhheenn  vvaaccaanncciieess  aarriissee..  TThhee  CChhaaiirrppeerrssoonn  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  ootthheerr  ssttaannddiinngg  ccoommmmiitttteeeess  ((ttoo  bbee  eelleecctteedd  bbyy  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  rreessppeeccttiivvee  ccoommmmiitttteeeess))  mmaayy  mmeeeett  wwiitthh  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  wwhheenn  mmaatttteerrss  ppeerrttaaiinniinngg  

ttoo  tthhee  cchhaarrggee  ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  iiss  oonn  tthhee  aaggeennddaa  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg..    AAllll  SSttaannddiinngg  

CCoommmmiitttteeeess  sshhaallll  rreeppoorrtt  aatt  lleeaasstt  aannnnuuaallllyy  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp..      ooff  tthhee  ccoommmmiitttteeee  iiss  oonn  tthhee  aaggeennddaa  ooff  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  MMeeeettiinngg..  AAllll  SSttaannddiinngg  CCoommmmiitttteeeess  sshhaallll  rreeppoorrtt  aatt  lleeaasstt  aannnnuuaallllyy  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerrsshhiipp..  

  

  AA..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  FFaaccuullttyy  MMeemmbbeerrsshhiipp  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  mmeemmbbeerrss,,  oonnee  ooff  wwhhoomm  sshhaallll  

sseerrvvee  aass  CChhaaiirrppeerrssoonn..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  eexxaammiinnee  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ooff  ppeerrssoonnss  rreeccoommmmeennddeedd  ffoorr  

mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  aanndd  ccoonnssiiddeerr  wwhheetthheerr  tthhee  rreeccoommmmeennddeedd  aappppooiinnttmmeenntt  iiss  

aapppprroopprriiaattee..  TThhee  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  wwiillll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  ffoorr  aaccttiioonn..    

  

  BB..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  AAccaaddeemmiicc  PPoolliiccyy  sshhaallll  ccoonnssiisstt  eennttiirreellyy  ooff  eelleecctteedd  mmeemmbbeerrss,,  oonnee  ffrroomm  eeaacchh  

DDeeppaarrttmmeenntt  aanndd  PPrrooggrraamm  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  oonnee  ooff  wwhhoomm  sshhaallll  bbee  CChhaaiirrppeerrssoonn,,  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffuunnccttiioonnss::  

  

..    11..  RReevviieeww  aanndd  ddeeffiinnee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  nneeww  aanndd  oonnggooiinngg  mmaasstteerrss  aanndd  ddooccttoorraall  pprrooggrraammss  aanndd  ttoo  mmaakkee  

rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee..  

  

  22..  RReevviieeww  aanndd  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  nneeww  oorr  rreevviisseedd  pprrooggrraammss  

    aanndd  ccoouurrsseess  ffoorr  ccrreeddiitt..  

  

    33..  AAddvviissee  tthhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann''ss  ooffffiiccee  oonn  aallll  mmaatttteerrss  rreellaattiinngg  ttoo  ccoouurrsseess,,  ccuurrrriiccuullaa  aanndd  ddeeggrreeee  

rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  iinncclluussiioonn  iinn  bbuulllleettiinnss  aanndd  ooffffiicciiaall  ppuubblliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  

  

  CC..    TThhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  AAccaaddeemmiicc  SSttaannddaarrddss  sshhaallll  hhaavvee  33  ((tthhrreeee))  mmeemmbbeerrss,,  oonnee  ooff  wwhhoomm  sshhaallll  bbee  

CChhaaiirrppeerrssoonn,,  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffuunnccttiioonnss::  

  

    11..    AAcctt  oonn  ppeettiittiioonnss  ttrraannssmmiitttteedd  tthhrroouugghh  DDeeppaarrttmmeennttss  aanndd  PPrrooggrraammss  ffrroomm  ssttuuddeennttss  rreeqquueessttiinngg  lliimmiitteedd  

mmooddiiffiiccaattiioonnss  ooff  aaccaaddeemmiicc  rreegguullaattiioonnss..    SSuucchh  ppeettiittiioonnss  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  ttrraannssmmiitttteedd  ttoo  tthhee  

aapppprroopprriiaattee  DDeeppaarrttmmeenntt  CChhaaiirrppeerrssoonn  oorr  PPrrooggrraamm  DDiirreeccttoorr..  

  

    22..    AAddvviissee  tthhee  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  aanndd  OOffffiiccee  ooff  tthhee  DDeeaann,,  oonn  mmaatttteerrss  ccoonncceerrnniinngg  

aaccaaddeemmiicc  ssttaannddaarrddss,,  tthhee  rreeccoorrddiinngg  ooff  ggrraaddeess,,  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  rreeqquueessttss  ffoorr  ttrraannssffeerr  ooff  ccrreeddiitt,,  tthhee  

ffuullffiillllmmeenntt  ooff  ddeeggrreeee  rreeqquuiirreemmeennttss,,  aanndd  tthhee  tteerrmmiinnaattiioonn  oorr  rreeiinnssttaatteemmeenntt  ooff  ssttuuddeennttss  ffoorr  

aaccaaddeemmiiccaallllyy  vvaalliidd  ccaauussee..  

  

  DD..    TThhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  FFeelllloowwsshhiipp  aanndd  AAwwaarrddss  sshhaallll  hhaavvee  33  ((tthhrreeee))  mmeemmbbeerrss  oonnee  ooff  wwhhoomm  sshhaallll  bbee  

CChhaaiirrppeerrssoonn..    TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffuunnccttiioonnss::  

  

    11..    IItt  sshhaallll  hhaavvee  jjuurriissddiiccttiioonn  oovveerr  oonnllyy  tthhoossee  ffeelllloowwsshhiippss  aanndd  aawwaarrddss  tthhaatt  aarree  ggrraanntteedd  ddiirreeccttllyy  ttoo  tthhee  

DDiivviissiioonn  GGMMSS..  
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    22..    IItt  sshhaallll  ddeecciiddee  uuppoonn  tthhee  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  ooff  aapppplliiccaannttss  ffoorr  ffeelllloowwsshhiippss  aanndd  aawwaarrddss  aanndd  sshhaallll  

rreeccoommmmeenndd  tthhee  aammoouunntt  ooff  mmoonneeyy  ttoo  bbee  aallllootttteedd  ttoo  tthhee  qquuaalliiffiieedd  ssttuuddeennttss..  

  

  EE..    CCoommmmiitttteeee  ffoorr  tthhee  AAddmmiissssiioonn  ooff  SSttuuddeennttss  sshhaallll  hhaavvee  oonnee  mmeemmbbeerr  ffrroomm  eeaacchh  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeennttss  oorr  

PPrrooggrraammss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  oonnee  ooff  wwhhoomm  sshhaallll  bbee  CChhaaiirrppeerrssoonn..    AA  qquuoorruumm  ffoorr  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  

bbuussiinneessss  sshhaallll  bbee  33  ((tthhrreeee))  mmeemmbbeerrss..    TThhee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffuunnccttiioonnss::  

    11..  TToo  rreevviieeww  aanndd  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  mmaatttteerrss  tthhaatt  rreellaattee  ttoo  aaddmmiissssiioonnss          

ssttaannddaarrddss  aanndd  pprroocceedduurreess..  

  

    22..  TToo  rreevviieeww  aapppplliiccaattiioonnss  rreejjeecctteedd  ffoorr  nnoonn--aaccaaddeemmiicc  rreeaassoonnss  ffoorr  ppoossssiibbllee  ttrraannssffeerr  ttoo  ootthheerr  

DDeeppaarrttmmeennttss  oorr  PPrrooggrraammss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS,,  aanndd  ttoo  ffoorrwwaarrdd  ssuucchh  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ffoorr  

ttrraannssffeerr  ttoo  tthhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  ffoorr  iimmpplleemmeennttaattiioonn..  

  

FF..  TThhee  CCoommmmiitttteeee  oonn  CCoommmmiitttteeeess  sshhaallll  hhaavvee  33  ((tthhrreeee))  mmeemmbbeerrss  oonnee  ooff  wwhhoomm  sshhaallll  bbee  CChhaaiirrppeerrssoonn..  IItt  

sshhaallll  rreeccoommmmeenndd  ttoo  tthhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  ttoo  ssttaannddiinngg  ccoommmmiitttteeeess  ((wwiitthh  

tthhee  eexxcceeppttiioonn  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  AAddmmiissssiioonnss  CCoommmmiitttteeee  aanndd  AAccaaddeemmiicc  PPoolliiccyy  CCoommmmiitttteeee  ))  

ffrroomm  aa  lliisstt  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  wwhhoo  hhaavvee  iinnddiiccaatteedd  tthheeiirr  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  sseerrvvee  oonn  oonnee  oorr  

mmoorree  CCoommmmiitttteeeess  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn..  TThhee  lliisstt  ooff  mmeemmbbeerrss  wwiilllliinngg  ttoo  sseerrvvee  wwiillll  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  

rreessppoonnsseess  ttoo  aa  yyeeaarrllyy  mmaaiilliinngg  ttoo  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS..  TThhee  mmeemmbbeerrss    ooff  tthhee  CCoommmmiitttteeee  

oonn  CCoommmmiitttteeeess  sshhaallll  bbee  aappppooiinntteedd  bbyy  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee..  

  

  

IIXX..  AAMMEENNDDMMEENNTT  

  

AA..    AAnn  aammeennddmmeenntt  ttoo  tthhiiss  CChhaarrtteerr  mmaayy  bbee  iinniittiiaatteedd  bbyy::  

  

  11..  AAnn  aacctt  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee,,  oorr    

  

22..  MMeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  mmeeeettiinngg  iinn  ggeenneerraall  sseessssiioonn..  

  

AA  ttwwoo--tthhiirrddss  vvoottee  ooff  tthhee  SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  oorr  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  ooff  mmeemmbbeerrss  pprreesseenntt  aatt  aa  ggeenneerraall  

sseessssiioonn  sshhaallll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  iinniittiiaattee  aann  aammeennddmmeenntt..  

  

BB..  UUppoonn  ssuucchh  iinniittiiaattiioonn,,  tthhee  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeenntt  wwiillll  bbee    cciirrccuullaatteedd  aanndd  aann  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  mmeeeettiinngg  ooff  

tthhee  ggeenneerraall  ffaaccuullttyy  wwiillll  bbee  ccaalllleedd  wwiitthhiinn  ttwwoo  ((22))  wweeeekkss  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  aammeennddmmeenntt..  SSeevveenn  ((77))  ddaayyss  

ffoolllloowwiinngg  tthhee  eexxttrraaoorrddiinnaarryy  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ffaaccuullttyy,,  aa  mmaaiill  bbaalllloott  sshhaallll  bbee  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  aallll  ffuullll  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  ffoorr  aa  vvoottee..  IIff  ttwwoo--tthhiirrddss  ooff  tthhoossee  vvoottiinngg  aarree  iinn  ffaavvoorr  ooff  tthhee  

aammeennddmmeenntt,,  iitt  sshhaallll  hhaavvee  ppaasssseedd..  TThhee  ttoottaall  ttaallllyy    mmuusstt  ccoonnssiisstt  ooff  5500%%  ooff  tthhee  eelliiggiibbllee  vvoottiinngg  ffaaccuullttyy..  
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CC..  TThhee  AAssssoocciiaattee  DDeeaann  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  sshhaallll  ssuuppeerrvviissee  tthhee  ttaallllyy  ooff  tthhee  bbaalllloottss  aanndd  sshhaallll  

pprroommppttllyy  iinnffoorrmm  tthhee    SStteeeerriinngg  CCoommmmiitttteeee  aanndd  tthhee  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  DDiivviissiioonn  GGMMSS  ooff  tthhee  rreessuullttss..  

IIff  tthhee  aammeennddmmeenntt  hhaass  ppaasssseedd,,  iitt  sshhaallll  bbee  ffoorrwwaarrddeedd  ttoo  tthhee  DDeeaann  ffoorr  aacccceeppttaannccee..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
__________________________________________________  

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


