YAZ STAJI İŞ AKIŞ ŞEMASI

STAJ BAŞVURUSU

STAJA BAŞLARKEN

Staj yeri belirlenip irtibata
geçilmesi (Staj yeri
hakkında)

Staj yerinden istenilen
belgelerin tedarik edilmesi

Öğrenci işleri
tarafından
öğrenciye ait
zorunlu sigorta girişi
yapılır.

Staj yerine teslim edilip
onaylatılır.

Zorunlu sigorta
belgesi öğrenci
işlerinden alınarak
staj yerine verilir.

1.
2.
3.
4.

Staj raporunda eksik bilgi ve
onay olmadığından emin
olunduktan sonra öğrenci
staj değerlendirme anketini
raporun en sonuna eklenip
ciltlettirilir, duyurulan tarihe
kadar ilgili staj sorumlusuna
teslim edilir.

Staj raporu, staj sicil formu ve
işverenin stajyer
değerlendirme anketinin
içinde olduğu kapalı zarf ile
birlikte teslim edilir.

Staja başlamadan önce
bölüm web sitesinden staj
raporu temin edilir.

Öğrenci nüfus ve
sigorta bilgilerini
doldurur ve bölüm
staj komisyonuna
sunar.

Staj tarihleri güz dönemi
başlamadan bitirilecek ve eğer
yaz okulu alıyorsa kesişmeyecek
şekilde uygun seçilir.

Staj sicil formu ve
işverenin stajyer
değerlendirme anketi
eksiksiz doldurulup ikisi
birlikte staj yerine teslim
edilir.

Staj bitiminde her iki belge de
kapalı bir zarfta teslim alınıp
bölümde ilgili staj
sorumlusuna teslim
edilecektir.

Zorunlu staj formunun
doldurulması

Öğrenci kimlik ve staj yapılacak
yer bilgileri doldurulup fotoğraf
yapıştırılan zorunlu staj formu
fakülte öğrenci işlerinde staj
sorumlusuna onaylatılır.

STAJ
DEĞERLENDİRME

Staj komisyonu
tarafından belirlenen bir
tarihte sözlü sınav
yapılarak staj başarı notu
belirlenir.

20 iş günü boyunca
eksiksiz staj yerinde
bulunan öğrenci, staj
raporunu gün gün
doldurur.

Staj yerinde
her türlü
güvenlik
konularına
dikkat edilir.

Staj raporu
doldurulurken
her güne birer
sayfa ayrılır.

Staj raporunda
öğrenci ve staj
yeri bilgileri
eksiksiz şekilde
doldurulur.

Staj raporunun
temiz ve düzenli
tutulmasına
dikkat edilir
(resim, çizim,
tablo
eklenebilir)

DİKKAT EDİLECEK DİĞER ÖNEMLİ HUSUSLAR
Eğitim-öğretim devam ettiği tarihlerde staj yapılamaz.
Staj başarı notunda “zayıf” olması durumunda staj geçersizdir, tekrar yapılır.
Staj raporu hazırlanırken staj yazım kurallarına uyulur.
Staj raporu özgün olmalı, herhangi bir kopya tespitinde staj geçersiz sayılacaktır.

Staj raporunun
her sayfası staj
yeri yetkili
mühendisine
onaylatılır.

