ĠĠBF. ĠSTEĞE BAĞLI STAJ
SIKÇA SORULAN SORULAR
Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?
“İsteğe Bağlı Staj Başvuru Formu” üç (3) nüsha olarak Fakülte Sekreterliğine imzalattıktan sonra eksiksiz bir
şekilde doldurup, staj yapacağınız iş yerine onaylatarak Transkriptiniz ile birlikte ilgili Bölüm Sekreterliğine
teslim ediniz.
Staj başlama evrakları olan “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (EK-1)”, “Sosyal Güvence Bilgi Formu (EK-2)” ve
“Kimlik Fotokopinizi” staj başlama tarihinden en az on (10) işgünü öncesinden Fakülte Sekreterliğine teslim
ediniz.
Kimler isteğe bağlı staj yapabilir?
a)

Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) en az 2,50 ve üzeri olanlar,

b)

Hazırlık hazırlık sınıfı hariç olmak üzere, dördüncü yarıyıl tamamlayan veya altıncı yarıyılı
tamamlayacak olan öğrencilerimiz yapabilir.

Ne zaman staj yapabilirim?
a)

Staj, esas olarak yaz aylarında yapılır. Yaz ayları,bahar yarıyılı bütünleme sınavlarının bitimi ile
güz yarıyılı başlangıcı arasındaki dönemi kapsar.

b)

Öğrenciler, 2. ve 3. sınıfın bitimindeki yaz aylarında staj yapmak için başvurabilir.

c)

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler, yaz okulu boyunca staj yapamazlar.

d)

Staj, Dekanlık tarafından ilan edilen Staj Takviminde belirlenen tarihler arasında yapılır. Belirtilen
tarihler dışında staj yapmak mümkün değildir.

Kaç gün süre ile staj yapabilirim?
30 iş günü staj yapılabilir.
Ne zaman başvurabilirim?
Her yıl Bahar Dönemi ders bitiş tarihinden en az bir (1) ay öncesine kadar başvurulabilir.
Staj yapacaklar nasıl belirleniyor?
Fakültemize ayrılan staj prim ödeneği dikkate alınarak, isteğe bağlı staj başvurusu yapan
öğrencilerimizin arasından Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)’na göre sıralanarak
belirlenmektedir.
Staj bittikten sonra ne yapmalıyım?
İsteğe bağlı stajını tamamlayan öğrenciler, işyeri yetkilisi tarafından doldurulacak isteğe bağlı staj
işveren raporunu (ağzı kapalı ve mühürlü zarf içerisinde) ve öğrenci ile işyeri yetkilisi tarafından
doldurulacak olan staj dosyasını posta ile veya şahsen stajın bitimini takip eden 10 iş günü içinde
bölüm başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
Staja devam zorunlu mu?
Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilmelidir.
Merak ettiğiniz diğer konular için Fakültemiz Ġsteğe Bağlı Staj Yönergesini inceleyebilirsiniz
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