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1. VE 2. GRUP YAZ STAJLARI

STAJ ÖNCES ve SONRASI YAPILACAK

STAJ

LEMLER

LEMLER NE BA LA

Staj için uygun i yeri bul

Bölüm Sekreterli i nden veya web sayfas ndan 2 adet Zorunlu Staj Formu temin et
Ki isel bilgilerini doldur ve her birine vesikal k foto raf n yap t r
Bu 2 formu fakülte binas n n 1. kat ndaki Evrak Kay t Bürosu na onaylat

Uygun staj tarihlerini kesin olarak belirle (Akademik takvimde belirtilen e itim-ö retim dönemi
içinde, s nav haftalar da dahil olmak üzere hiçbir ekilde staj yap lamaz)
Zorunlu Staj Formlar ile beraber firmaya ba vur
Firmaya ait ilgili k s mlar firma yetkilisine onaylat

Staj
ba vurun
kabul
edildi mi?

Hay r

Evet

Firma taraf ndan onaylanm Zorunlu Staj Formlar n ilgili staj dan man na ilan
edilen görü me saatleri içinde onaylat ve bir nüshas n staj dan man na teslim et
Zorunlu Staj Formlar n n 1 nüshas n SGK Bürosu na teslim et

UYARI: Staja ba lama tarihinden 20 gün önce buraya kadarki i lemler tamamlanmal d r

Fakülte binas n n zemin kat ndaki Fotokopi Bürosu ndan bo staj defteri sat n al
(Her farkl firmada yap lacak staj için ayr defter doldurulacakt r)

Staj defterinin ilk sayfas na foto raf yap t r ve Evrak Kay t Bürosu nda onaylat
Staja ba lamadan önce SGK Bürosu`ndan Staj Sicil Belgesi`ni al
Staja ba lama tarihinde evraklar nla firmaya git ve staja ba la

A

A
STAJ
Staj s ras nda yapt n çal malar defterine yaz
UYARI: Yap lan staj n kabul olmas , staj defterinin web sayfas nda ilan edilen de erlendirme kriterlerini
sa lamas na ve ilgili kurallara uygun olarak haz rlanmas na ba l d r
Staj bitiminde staj defterinin ön, arka ve iç sayfalar n firma yetkilisine onaylat

Staj Defterini ve Staj Sicil Belge ni web sayfas nda ilan edilen tarihler içinde staj dan man na teslim et.

STAJ KOM SYONUNUN STAJ DEFTERLER N KONTROLÜ ve
SÖZLÜ MÜLAKAT (Mülakat tarihi dönem ba nda ilan edilecektir)

EKS K

RED
Staj n geçersiz
say ld

STAJ
SONUCU

Eksikliklerini
verilen sürede
tamamla

KABUL
YAPILAN STAJ
BA ARILI

Staj sonunda teslim edilmesi gereken evraklar;
1. Staj Defteri
2. Staj Sicil Belgesi (Firma da gönderebilir.
durumunda takibinden ö renci sorumludur.)
3. Anket

MAK NE MÜHEND SL

Firman n

göndermesi
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