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GÜNDEM

▪ Genel Değerlendirme

▪ Bu Döneme Has Staj Modelleri

▪ Staj Takvimi

▪ Sorular ve Cevaplar
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STAJ MODELLERİ-1

▪ MODEL-1 (MEVCUT DURUM)

▪ 20 iş gününden daha az olmamak kaydı ile

▪ Yüz yüze öğrenci tarafından doğrudan alanı

ve/veya yan alanı ile ilgili Bölüm Staj

Koordinatörü tarafından onaylanması kaydı ile

▪ Bulunan ya da bulunacak olan iş yerlerinde

▪ Yüz yüze ortamda staj yapılması

▪ Staj sonu mevcut uygulama gereği staj defteri ve

staj raporu hazırlanması



4

STAJ MODELLERİ-2

▪ MODEL-2 (PROJE/ARAŞTIRMA)

▪ Bölüm Bşk.lığı tarafından onaylanması kaydı ile

▪ Öğrenci tarafından önerilecek yada Bölüm

Başkanlığı tarafından hazırlanarak öğrencilere

duyurulacak olan

▪ Bir proje yada araştırma konusuna öğrencinin

başvurması ve seçilmesi halinde

▪ Yüz yüze ve/veya uzaktan bir şekilde staj

▪ Proje/Araştırma Raporu, Poster ve Sunum



5

STAJ MODELLERİ-3

▪ MODEL-3 (PROJEDE YER ALMA)

▪ Bölüm Bşk.lığı tarafından mevcut bölümün ihtiyaç

alanlarına göre hazırlanarak öğrencilere

duyurulacak projelerde

▪ Projeye öğrencinin başvurması ve Bölüm Bşk.lığı

tarafından seçilmesi halinde

▪ Projede öngörülen iş paketlerinin gereğini yerine

getirmek suretiyle staj

▪ Yüz yüze ve/veya uzaktan

▪ Proje Sonuç Raporu ve Sunum
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STAJ MODELLERİ-4

▪ MODEL-4 (ONLINE SERTİFİKALI EĞİTİM)

▪ COURSERA, UDEMY gibi online sertfikalı eğitim

öğretim portallerinden öğrencinin konusunu,

süresini, kurs hedefleri vb. tüm kurs bilgilerini

temin ederek Bölüm Bşk.lığına dilekçe ile

sunması,

▪ Bölüm Bşk.lığı tarafından onaylanması kaydı ile

stajın yapılması

▪ Eğitim Sertifikası ve Sunum
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TAKVİM - 1

▪ Zoom Toplantısı (24 Haziran 2020)

▪ Mevcut Uygulama aynen devam etmektedir.

▪ 21 Eylül 2020’ye kadar mevcut stajların devamı

▪ 10 Temmuz 2020 tarihine kadar Proje/Araştırma

Konuları ile Fiilen Yer Alınabilecek Proje

Konularının Bölüm Başkanlıkları tarafından

açıklanması

▪ 15 Temmuz 2020 18:00 başvuruların yapılması
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TAKVİM - 2

▪ 17 Temmuz 2020 Sonuçlarını açıklanması

▪ Proje/Araştırma Önerilerinin ve Fiili Projelerle İlgili

Müteakip Duyuruların takip edilmesi

▪ Müteakip ara önerilerin her öğrenci tarafından

oluştukça 01 Eylül 2020 tarihine kadar bölüm staj

koordinatörlerine ne yapacağınızı, hedeflerinizi

belirten bir dilekçe ile bildirilmesi ve Bölümler

tarafından incelenerek cevabın dönülmesi
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TAKVİM - 3

▪ Kayıt zamanı stajların ders yüküne eklenmesi

▪ Mevcut stajların eski öngörülen doğrultuda devam

etmesi

▪ Ekim 2020 itibarı ile Staj Değerlendirme

Takviminin yayımlanması
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SORULAR


