T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜMLERİNİN STAJ İLKELERİ
A-FEN BÖLÜMLERİ
A–1. Biyoloji
Madde 1- Kapsam
Bu metin, T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
(FEFÖSY) kapsamında, öğrencilerin isteğe bağlı olarak yapmayı planladıkları staj çalışmaları
ile ilgili ilkeleri kapsar.
Madde 2- Staj alanları
1.

FEFÖSY’nin madde 8’ine göre aşağıdaki alanlarda staj yapılabilir;
a) Hastane laboratuvarları
b) Özel laboratuvarlar
c) Araştırma enstitüleri
d) Üniversitelerin AR-GE kapsamındaki laboratuvarları
e) Devlet üretim çiftlikleri
f) Doğa tarihi müzeleri
g) Botanik bahçeleri
h) Arboretum
i) Milli parklar
j) Su ürünleri üretim ve işletme tesisleri
k) Uzay araştırma laboratuvarları
l) D.S.İ
m) T.S.E
n) Yerel yönetimlerdeki gıda kontrol laboratuvarları
o) Tarım il müdürlüğü laboratuvarları
p) Orman ve su işleri il müdürlükleri
q) Hayvanat bahçeleri
r) Arıtma tesisleri
s) Gümrük kontrol merkezleri
t) Deney hayvanları araştırma laboratuvarları
u) Cihaz, ilaç sanayii ve ürün geliştirme
v) Tıbbi sektörde AR-GE ve üretim yapan biyoteknoloji firmalarının laboratuvarları ve
satış bölümleri

2.

Dershanelerde staj yapılamaz.

3.

Madde 2-1’de belirtilen alanların dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yerinin
kabul veya reddine bölüm staj komisyonu karar verir.

Madde 3- Staja başlama şartları
FEFÖSY’nin madde 9’una göre aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir.
1. Madde 2-1 de belirtilen alanlarda staj yapmak isteyen öğrencilerin ilk 3 yarıyıl derslerini
almış ve başarmış olması gerekir.

a. Gümrük kontrol merkezlerinde staj yapmak isteyen öğrencilerin, bitki ve hayvan
sistematiği derslerini almış ve başarmış olması gerekir.
Madde 4- Staj Yeri
FEFÖSY’nin madde 10’una göre;
1.
2.

Staj yerini öğrenciler belirler.
Yurt dışında staj yapılabilir.

A-2. Fizik
Madde 1- Kapsam
Bu metin, T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
(FEFÖSY) kapsamında, öğrencilerin isteğe bağlı olarak yapmayı planladıkları staj çalışmaları
ile ilgili ilkeleri kapsar.
Madde 2- Staj alanları
1. FEFÖSY’nin madde 8’ine göre aşağıdaki alanlarda staj yapılabilir;
a) Hastanelerin radyoloji ve nükleer tıp laboratuvarları
b) Üniversitelerin AR-GE Kapsamındaki laboratuvarları
c) Uzay araştırma laboratuvarları
d) D.S.İ
e) T.S.E
f) Türkiye Atom Enerji Kurumu
g) Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
h) Sanayi kuruluşlarının kalite kontrol laboratuvarları
i) Türkiye Elektrik İletim A. Ş.
2. Dershanelerde staj yapılamaz.
3. Madde 2-1’de belirtilen yerlerin dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yerinin
kabul veya reddine bölüm staj komisyonu karar verir.
Madde 3- Staja başlama şartları
FEFÖSY’nin madde 9’una göre aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir.
1. Madde 2-1 de belirtilen alanlarda staj yapmak isteyen öğrencilerin ilk iki sınıf derslerini
başarmış olması gerekir.
a) Türkiye Atom Enerji Kurumu, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ve
hastanelerin radyoloji ve nükleer tıp laboratuvarlarında staj yapmak isteyen
öğrencilerin, Atom ve Molekül Fiziği ve Çekirdek Fiziği derslerini almış ve
başarmış olması gerekir.
Madde 4- Staj yeri
FEFÖSY’nin madde 10’una göre;
1. Staj yerini öğrenciler belirler.
2. Yurt dışında staj yapılabilir.

A-3. Kimya
Madde 1- Kapsam
Bu metin, T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
(FEFÖSY) kapsamında, öğrencilerin isteğe bağlı olarak yapmayı planladıkları staj çalışmaları
ile ilgili ilkeleri kapsar.
Madde 2- Staj alanları
1. Kimyasal proseslerin uygulandığı, kimyasalların kullanıldığı ve her türlü sentez, analiz
yöntemlerine dayalı işlemlerin sürdürüldüğü özel ve kamuya ait kuruluşlarda staj
yapılabilir.
2. Dershanelerde staj yapılamaz.
3. Madde 2-1’de belirtilen yerlerin dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yerinin
kabul veya reddine bölüm staj komisyonu karar verir.
Madde 3- Staja başlama şartları
FEFÖSY’nin madde 9’una göre aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir.
Staj yapacak öğrencilerin GANO’su en az 2.50 ve kredi yükü en az 100 olmalıdır.
Madde 4- Staj yeri
FEFÖSY’nin madde 10’una göre;
1. Staj yerini öğrenciler belirler.
2. Yurt dışında staj yapılabilir.

A-4. Matematik
Madde 1- Kapsam
Bu metin, T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
(FEFÖSY) kapsamında, öğrencilerin isteğe bağlı olarak yapmayı planladıkları staj çalışmaları
ile ilgili ilkeleri kapsar.
Madde 2- Staj alanları
1. FEFÖSY’nin madde 8’ine göre aşağıdaki alanlarda staj yapılabilir;
a)
b)
c)
d)

Bankalar
Araştırma enstitüleri
Gümrük kontrol merkezleri
Kamu veya özel kuruluşların arge, finans ve bilgi işlem bölümleri

2. Madde 2-1 de belirtilen yerlerin dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yerinin
kabul veya reddine bölüm staj komisyonu karar verir.
Madde 3- Staja başlama şartları
FEFÖSY’nin madde 9’una göre aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir.
1. Madde 2-1 de belirtilen alanlarda staj yapmak isteyen öğrencilerin 1. sınıf derslerinin
tamamını başarmış olması gerekmektedir.
Madde 4- Staj yeri
FEFÖSY’nin madde 10’una göre;
1. Staj yerini öğrenciler belirler.
2. Yurt dışında staj yapılabilir.

B- SOSYAL BÖLÜMLER
B-1. Arkeoloji
Madde 1- Kapsam
Bu metin, T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
(FEFÖSY) kapsamında, öğrencilerin isteğe bağlı olarak yapmayı planladıkları staj çalışmaları
ile ilgili ilkeleri kapsar.
Madde 2- Staj alanları
1- FEFÖSY’nin madde 8’ine göre aşağıdaki alanlarda staj yapılabilir;
a) T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle yürütülen arkeolojik kazılar ve yüzey
araştırmaları.
b) Yurtdışındaki üniversiteler veya araştırma enstitüleri bünyesinde sürdürülen
arkeolojik kazılar yüzey araştırmaları
c) Müzeler
d) Arkeoloji alanında faaliyet gösteren enstitüler ve araştırma merkezleri
e) Bölge koruma kurulları
f) İl ve ilçelerin ilgili birimleri
g) Valiliklerin ilgili birimleri
2- Dershanelerde staj yapılamaz
3- Madde 2-1. de belirtilen yerlerin dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yerinin
kabul veya reddine bölüm staj komisyonu karar verir.
Madde 3- Staja Başlama Şartları
FEFÖSY’nin madde 9’una göre aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir.
1. Madde 2.1 de belirtilen alanlarda staj yapmak isteyen öğrencilerin, 1. sınıf derslerinden
“Kazı Teknikleri” ve “Alan Arkeolojisi” derslerini başarı ile tamamlamış olmaları
gerekmektedir.
Madde 4- Staj yeri
FEFÖSY’nin madde 10’una göre;
1- Staj yerini öğrenciler belirler
2- Yurt dışında Madde 2.1. de belirtilen yerler ile üniversiteler ve bunlara bağlı kurumlarda
staj yapılabilir.

B-2. Felsefe
Madde 1- Kapsam
Bu metin, T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
(FEFÖSY) kapsamında, öğrencilerin isteğe bağlı olarak yapmayı planladıkları staj çalışmaları
ile ilgili ilkeleri kapsar.
Madde 2- Staj alanları
1. FEFÖSY’nin 8. maddesine göre aşağıdaki alanlarda staj yapılabilir;
a) Çeşitli sınavlara hazırlık amacıyla eğitim hizmeti veren dershaneler dışında kalan
kamu ve özel ortaöğretim düzeyi eğitim kurumlarında;
2. Madde 2-1 a)’da belirtilen yerlerin dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj
yerinin kabul veya reddine bölüm staj komisyonu karar verir.
Madde 3- Staja başlama şartları
FEFÖSY’nin madde 9’una göre aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir.
1. Madde 2-1 de belirtilen alanlarda staj yapmak isteyen öğrencilerin 2. sınıf (ilk dört
yarıyıl) derslerini başarmış olması gerekir.
2. Öğrencilerin not ortalamasının 2.50 olması gerekir.
Madde 4- Staj yeri
FEFÖSY’nin madde 10’una göre;
1. Staj yerini öğrenciler belirler.
2. Yurt dışında staj yapılabilir.

B-3. Psikoloji
Madde 1- Kapsam
Bu metin, T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
(FEFÖSY) kapsamında, öğrencilerin isteğe bağlı olarak yapmayı planladıkları staj çalışmaları ile
ilgili ilkeleri kapsar.
Madde 2- Staj alanları
1. FEFÖSY’nin madde 8’ine göre aşağıdaki alanlarda staj yapılabilir;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Resmi ve özel hastanelerin psikolojik ve psikiyatrik hizmet veren birimleri
Resmi ve özel eğitim kurumları (ana okulu, kreş, ilköğretim okulları ve liseler)
Yetiştirme yurtları
Adliye
Ceza ve tutukevleri
Çocuk ve gençlik Merkezleri
Aile danışma Merkezleri
İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri
Psikoteknik merkezleri
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri
Özürlüler bakım ve rehabilitasyon merkezleri
Çocuk polisi birimi
Fabrikalar
İşletmelerin insan kaynakları birimleri
Medya Kuruluşları
Danışmanlık şirketleri
Reklâmcılık sektörü
Kamuoyu araştırma kuruluşları
Bireysel olarak hizmet veren meslek elemanlarının muayenehane ya da büroları

2. Madde 2-1’de belirtilen alanların dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yerlerinin
kabul veya reddine bölüm staj komisyonu karar verir.
Madde 3 – Staja başlama şartları
FEFÖSY’nin madde 9’una göre aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir.
1. Staj yapılacak olan kurum ya da kuruluşun ilgili biriminde düzenli olarak görev yürüten
ve öğrencinin staj etkinliklerinin yönlendirilmesi ve denetlenmesinde sorumluluk
yüklenecek en az bir meslek elemanının (psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı,
psikolojik danışman) bulunması gerekmektedir. Kimi durumlarda, ilgili diğer bilim
dallarından mezun meslek elemanlarının (örneğin, sosyolog, felsefeci, antropolog, insan
kaynakları uzmanı, vd.) psikolojinin ilişkili alt dallarıyla doğrudan bağlantılı olarak görev
yürüttükleri kurum ve kuruluşlar da staj için uygun sayılabilir.
2. Staj yapmak üzere başvuracak öğrencinin not ortalamasının en az 2.50 olması
gerekmektedir.
3. Staj yapmak üzere başvuracak öğrencinin Hazırlık sınıfı hariç ilk 4 dönemlik derslerini
tamamlamış olması gerekmektedir.

4. Devlet / Özel Hastaneler, Klinikler, Resmi ve Özel Eğitim Merkezlerinden birinde staj
yapmak isteyen öğrencilerin “Psikopatoloji” dersinden en az geçer not düzeyinde not
almış olması gerekmektedir.
Madde 4 – Staj yeri
FEFÖSY’nin madde 10’una göre;
1. Staj yerini öğrenciler belirler
2. Yurt dışında staj yapılabilir.

B-4. Sanat Tarihi
Madde 1- Kapsam
Bu metin, T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
(FEFÖSY) kapsamında, öğrencilerin isteğe bağlı olarak yapmayı planladıkları staj çalışmaları
ile ilgili ilkeleri kapsar.
Madde 2- Staj alanları
1. FEFÖSY’nin madde 8’ine göre aşağıdaki alanlarda staj yapılabilir;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Müzeler
Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmaları
Mimari restorasyon uygulamaları
Taşınabilir tarihi eser konservasyon ve restorasyon kurum ve laboratuarları
Elyazması kütüphaneleri, arşivler ve bunların laboratuarları
Sanat tarihi alanında faaliyet gösteren enstitü ve araştırma merkezleri
Bölge koruma kurulları
İl ve ilçe belediyelerinin ilgili birimleri
Valiliklerin ilgili birimleri
Sanat, tarih, koruma, onarım vb alanlarda faaliyet gösteren dernek ve vakıflar
Basın ve yayın kuruluşlarının ilgili birimleri
Sanat galerileri

2. Dershanelerde staj yapılamaz
3. Madde 2-1. de belirtilen yerlerin dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yerinin
kabul veya reddine bölüm staj komisyonu karar verir.
Madde 3- Staja başlama şartları
FEFÖSY’nin madde 9’una göre aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir.
1. Madde 2.1. de belirtilen alanlarda staj yapmak isteyen öğrenciler 1. ve 2. yarıyıl bölüm
derslerini başarı ile tamamlamış olmalıdırlar.
2. Staj yapacak öğrencinin GANOsunun 2.00’nin altında olmaması gerekir.

Madde 4- Staj yeri
FEFÖSY’nin madde 10’una göre;
1. Staj yerini öğrenci belirler.
2. Yurt dışında Madde 2.1.’de belirtilen yerlerde staj yapılabilir.

B-5. Sosyoloji
Madde 1- Kapsam
Bu metin, T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
(FEFÖSY) kapsamında, öğrencilerin isteğe bağlı olarak yapmayı planladıkları staj çalışmaları
ile ilgili ilkeleri kapsar.
Madde 2- Staj alanları
1- FEFÖSY’nin madde 8’ine göre aşağıdaki alanlarda staj yapılabilir;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Kamu kurum ve kuruluşları (MEB, DPT, DİE, TRT... vb)
Medya
Reklâmcılık
Halkla ilişkiler
Hizmet sektörü
Danışmanlık
Araştırma şirketleri
İnsan kaynakları

2- Dershanelerde staj yapılamaz.
3- Madde 1’de belirtilen yerlerin dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yerinin kabul
veya reddine bölüm staj komisyonu karar verir.
Madde 3- Staja başlama şartları
FEFÖSY’nin madde 9’una göre aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir.
1- Madde 2-1’de belirtilen alanlarda staj yapmak isteyen öğrencilerin 2. sınıf (ilk dört
yarıyıl) derslerini başarmış olması gerekir.
2- Öğrencilerin not ortalamasının 2.50 olması gerekir.
Madde 4- Staj yeri
FEFÖSY’nin madde 10’una göre;
1- Staj yerini öğrenciler belirler.
2- Yurt dışında staj yapılabilir.

B-6. Tarih
Madde 1- Kapsam
Bu metin, T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
(FEFÖSY) kapsamında, öğrencilerin isteğe bağlı olarak yapmayı planladıkları staj çalışmaları ile
ilgili ilkeleri kapsar.
Madde 2- Staj alanları
1- FEFÖSY’nin madde 8’ine göre aşağıdaki alanlarda staj yapılabilir;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Resmi ve özel arşivler
Yazma eser kütüphaneleri
Üniversite ve şehir kütüphaneleri
Bakanlığa bağlı il kültür ve turizm müdürlükleri
İl özel idareleri kültür ve turizm daireleri
Basın ve yayın kuruluşları

2- Dershanelerde staj yapılamaz.
3- Madde 2-1 de belirtilen yerlerin dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yerinin kabul
veya reddine bölüm staj komisyonunun kararı Bölüm Kurulunun onayıyla gerçekleşir.
Madde 3- Staja başlama şartları
FEFÖSY’nin madde 9’una göre aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir.
1- Madde 2-1 de belirtilen alanlarda staj yapmak isteyen öğrencilerin ilk dört yarıyıl
derslerini başarmış ve GANO’sunun 2.20 olması gerekir.
Madde 4- Staj yeri
FEFÖSY’nin madde 10’una göre;
1- Staj yerini öğrenciler belirler.
2- Yurt dışında staj yapılabilir.

B-7. Türk Dili ve Edebiyatı
Madde 1- Kapsam
Bu metin, T.C. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
(FEFÖSY) kapsamında, öğrencilerin isteğe bağlı olarak yapmayı planladıkları staj çalışmaları ile
ilgili ilkeleri kapsar.
Madde 2- Staj alanları
2.1. FEFÖSY’nin madde 8’ine göre aşağıdaki alanlarda staj yapılabilir;
2-1.1. Özel radyo ve televizyon kuruluşları.
2-1.2. Basın-yayın kuruluşları. (Yayın evleri, gazete, dergi vs.)
2-1.3. İl Halk Kütüphaneleri ve Yazma-Eserler Kütüphaneleri.
2.2. Dershanelerde staj yapılamaz.
2.3. Madde 2-1’de belirtilen yerlerin dışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj yerinin
kabul veya reddine bölüm staj komisyonu karar verir.
Madde 3- Staja başlama şartları
FEFÖSY’nin madde 9’una göre aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir.
3.1. Madde 2-1 de belirtilen alanlarda staj yapmak isteyen öğrencilerin 2. sınıf derslerini
başarmış olması gerekir.
3.2. Öğrencilerin not ortalamasının 2.50 olması gerekir.
Madde 4- Staj yeri
FEFÖSY’nin madde 10’una göre;
4.1. Staj yerini öğrenciler belirler.
4.2. Yurt dışında staj yapılabilir.

