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1. Sttaj Başvurrusu Yaparrken Gereekli Belgeller
1. Zoruunlu staj forrmu ( 2 adet
a
) dolddurulup, stajj komisyon
nu başkanıı onayladık
ktan sonraa staj
yapıllacak işyerii onayı alınıp(işyeriniin mührü ve
v yetkili imzası muttlaka olacaaktır. Mühüür ve
imzaa olmayan belgeler
b
işleeme koyulm
maz.) tekrar staj komisyonuna (2aadet) teslim
m edilecektirr. Bu
belgeeyle öğrenciilerimizin sigortaları yaapılacaktır.
2. Bir aadet aile sağğlık yardımı sorgulama belgesi dolldurulacak.
3. Bir aadet nüfus kağıdı
k
fotoko
opisi.
4. Sosyal Güvenlikk Kurumund
dan sağlık pprovizyon sorgulaması
s
ı yaptırılıp bbelge SGK yetkilisi im
mzası
ile allınacaktır.
Bu
B dört belgge staja başlamadan en az 30 gün öönce staj ko
omisyonuna teslim edilm
melidir.
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2. Sttaja Başlam
madan Ön
nce Yapılm
ması Gere
ekenler
1. Staja ggitmeden önce 2 adet vesi kalık rresimle öğrrenci işlerin
ne gidilip sttaj dosyası alınacaktır. Staj
dosyassı içindeki staj sicil fişi ve giiriş sayfasıına resim yapıştırılıp rektörlük kaşesi öğrrenci
işlerinnce vurulacaaktır.
2. Bölüm
m sitemizin staj faaliyettlerine tıklayyarak ankettleri indirip staj için yannınızda götü
ürünüz.
 Staj
ajyer Öğrenccinin İşyerin
ni Değerlenndirme Ankeeti( öğrenci dolduracakk )
 İşye
eri Temsilccisinin Stajer Öğrenciiyi Değerleendirme An
nketi ve staaj sicil fişi birlikte kaapalı
mühürrlü zarfta geeri gelecektiir.( Bu ankeette mutlakaa mühendisiin imzası vee şirket kaşeesi ölacaktırr.)
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3. Sttaj Dosyasının Doldurulmassı:
Dosyaamız 20 sayyfalıdır. Bazzen uzun süüreli stajlard
da 20 sayfaa yetmeyebiilir, aynı saayfa düzeninnden
saayfa sayısı artırılabilirr. Dosyamızzın giriş sayyfasında staaj yapılan işşyerinin kaşşesi ve yetk
kilisinin im
mzası,
sttaj sicil fişinde – işyerinin doldurduğu aankette sorrumlu müh
hendisin im
mzası ve kaşesi
k
olacaaktır.
Gözetiminde
G
e staj yapılaan mühendissin diplomaa fotokopisi veya müheendisin çalışştığı şirketteen alınacak olan
mühendisin
m
üünvanını yaazan belge teslim
t
edilm
meli.
Dosyaamızda yapttığımız işleerin haftalıkk yazıldığı çizelgeler vardır. Buunlar doldurrulduktan sonra
s
mutlaka
m
öğrrenci ve sorumlu
s
mü
ühendis tarrafından im
mzalanmalıd
dır. Staj ddosyası ellee yazılabileeceği
(ttükenmez kkalem veya dolma
d
kalem
m)gibi bilgiisayarda da hazırlanabiilir.
Önce işyerinin genel
g
bir taanıtımı yappılacak. İşyeerinin yaptığı işlerin ve hizmet ettiği alannların
anlatımı gibii. Daha sonnra hangi birrimde çalışııyorsanız hizmet verdiği konularınn anlatımı, teorik ve pratik
p
bilgilerinizin
b
n birleşimiyyle olacaktırr. Sayfalar taam dolduru
ulmalıdır. Her sayfanın altında stajjyerden soruumlu
mühendisin
m
imzası olmalıdır. Son sayfada yappılan stajın bir değerlen
ndirilmesi yyapılmalıdırr. Staj dosyaamız
20
2 sayfayı aaşıyorsa ekllenen sayfaalarla dosyaa yeniden ciltlenerek düzenli
d
şekiilde staj ko
omisyonuna ilan
edilen tarihleerde teslim edilmelidir. Geç teslim
m edenlerden
n gün kesim
mi uygulamaası yapılacaaktır.
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