2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA YAPILACAK OLAN STAJ UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1- Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin öğretim programları gereği resmi veya özel işyerlerinde
30 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
2- Staj uygulaması ikinci sınıfın sonuna bırakıldığında dikey geçiş, mezuniyet sonrası iş
başvurularında engel oluşturduğundan, Stajların birinci sınıfın sonunda yapılması
mezuniyetlerin gecikmemesi için önemlidir.
3- Stajlar, başvuru formunda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Farklı tarih belirlenemez.
Zorunluluk durumunda belirlenen tarih dışında staj yapma istekleri, staj başvuru son
tarihinden en az 20 gün önce dilekçe ile başvurulması halinde Yüksekokulumuz Staj
Komisyonunca karara bağlanır.
4- Staj yapacak öğrenci;
a) Staj Başvuru Formu (2 sayfa) Staj Sözleşmesi (2 sayfa) ikişer kopya yazdırarak ilgili alanları
eksiksiz olarak doldurmalı.
b) Fomların öğrenci ve işyeri onay alanları imzalanarak birer kopyası en geç 01.06.2021
tarihinde Program Staj Sorumlusuna teslim edilmelidir. Pandemi nedeni ile elden teslim
edemeyen öğrencilerimiz formları tarayıcıdan taratılarak Program staj Sorumlularının mail
adreslerine göndermeleri ve teyit almaları gereklidir.
c) Staj dosyası, Staj Devam Formu, Staj Sicil Formu staja başlamadan önce Yüksekokul
Müdürlüğünden alınmalıdır.
d) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ na göre düzenlenecek olan İşe Giriş Bildirgesi
istenmesi halinde Staja başlama tarihinden önceki hafta Yüksekokulumuzdan talep
edilebilir.
e) Staj süresi içerisinde, hastalık veya iş kazası nedeniyle rapor alınması ya da stajın
sonlandırılmasının zorunlu olduğu durumlarda, Yüksekokul Müdürlüğüne bilgi verilmesi
önemlidir.
f) Staj süresince Staj Devam Formu’ nun ilgili tarih satırı imzalanmalı, Staj Dosyasına gün
içinde yapılan çalışmalar ayrıntılı olarak yazılmalıdır.
5- Staj bitiminde, Staj Dosyası, Staj Devam Formu, Staj Sicil Formu’nda ki istenen bilgiler eksiksiz
olarak doldurulmalı öğrenci ve işyeri yetkilisi imzaları tamamlanmalıdır. Staj ücreti alan
öğrenciler ödeme dekontlarını da ekleyerek kapalı zarf içerisine konulmalı, mezun durumuna
gelen öğrenciler en kısa sürede, ara sınıf öğrencileri en geç 2021 Eylül ayı sonuna kadar
Program Staj sorumlusuna elden veya kargo ile ulaştırılmalıdır. Belirtilen tarihten sonra teslim
edilecek dosyalar değerlendirmeye alınmayacak olup bir sonraki staj döneminde staj tekrar
edilecektir.
Staj uygulaması veya diğer konularda soru ve sorunlarız için iletişim bilgileri.
Telefon: 0256 218 20 00 santral numarasından (3914-3915)
Mail: aymes@adu.edu.tr
Faks: 0256 212 5714

