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Amaç

Madde 1- Bu Uygulama ilkeierinin amacı; öğencilerin edindiği mesleki ve akademik bilgi ve becerilerini

pratikte uygulayarak doğru karar veımeleriii geliştinneyi amaçlayan staj laaliyetlerini öğretim planı dişmda

isteğe bağiı olarak yapmaları ile ilgili usul ve?esasları düzenlemektir.

Kapsam j

Madde 2- Bu Uyguiama ilkeleri, çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

öğrencilerinden kendi isteklerine bağlı olarak öğretim planları dışında staj yapacaklarrn stajlarınln Planlanması,
yİrütüimesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke, kural ve yöntemlerle ilgiii esaslan kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Uygulama ilkeleri, Çanakkale Onsekiz Maçt Üniversitesi Lisans Eğitimi Ögrenci Staj Yönergesi 8.

Maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Uygulama İlkelerinde geçen;

a) Üniversite : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini
b) Senato : Çanakkale Onsekiz Maıt Üniversitesi Senatosunu

c) Fakülte : Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini
d) Bölüm : Fakülte Bölümlerini
e) Staj yeri : Öğencinin staj yaptığı yurtiçi ve yurtdışı kurum /kuruluşunu ifade eder.

Staj Komisyonu, Staj Koordinatörü ve görevleri
?

Madde 5- (1) Bölüm Staj Komisyonu; Bölümlbaşkanınca görevlendİrİlen, efl az bİrİ öğretİm üyesİ olmak üzere,

eı az 3 en fazla 5 öğretim elemanından oluşuıj. Komisyon başkanı aynı zamanda böiüm staj koordinatörü olarak

görev yapar.

(2) Bölüm Staj Komisyonu, staj yapacak öğrencilerin hazırlayacakları belgeleri kontrol eder, liste hazırlar ve

Dekanlığa bildirfu. Staj sonunda staj belgelerini değerlendirir ve öğrencilerin başarılı/başarısız olma durumlarını

tespit ederek sonuçları Dekanlığa bildirir.

(3) Gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulu karan ile Fakülte Staj Komİsyonu kurulur, komİsyon başkanı Fakülte

Staj koordinatörti olarak görev yapar. ,,
(4) Fakülte Staj Komsiyonu Bölüm Komisyonlarından gelen öneri]eri değerlendirerek Dekanlık ve ilgili Fakülte

Kurullarına öneride bulunur ve Dekanlıkça verilen staj süreçleri ile iigili diğer görevleri yürütür.

(5) Sosyal Güvenlik Sistemine Prim Ödeme giriş çıkış işlemleri Dekanlıkça görevlendirilen personel tarafindan

yapılu. Görevli personel hatalı, gecikmeli ve eksik yapılan işlemlerden Dekana karşı sorumludur.

(6) Stajlar konusunda öğrencilere bilgilendiıme ve duyuru yapma, başvuru tarihlerİnde düzenleme yapma

konularında Fakülte staj koordinatörü yetkili ve Dekana karşl sorumludur.

Staj ile ilgili belgeler ve stajtaşvuru§u

Madde 6- (1) Öğrenci Staj Başvuru dosyasını'çıazırlamak zorundadrr.
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(2) Staj başıuru dosyasında aşağıdaki belgelertıulunmahdır,
a) Staj yeri Kabul Formu (EK-1) iki r,det ayrı a},n fotoğraflı olarak hazırlanır,

b) Nüfus cizdaıı fotokopisi
c) StajDeğerlendirme Formu (EK-2)
d) Günlük Staj Devam Çizelgesi (EK-3)
e) Genel Sağlık Sigortası durumunu gösterir resmi belge.

(3) Öğrenciler eksiksiz şekilde hazrladıkları dosyayı Staj Koordinatörlüğüne başvuru süresi iÇinde Şahsen teslim

edeceklerdir.



Stajın Yürütü|mesi

Madde 7- (1) Stai uygulaması, bu uygulama ilkelerindeki şartları yerine getiren ve istekli öğrenciler içİndir.
(2) Öğrenci Staja başlamadaı, staj komisyonuna talebini şahsen ilgili belgeleri tamamlayarak idarece

ilan edilen tarihe kadar yapmak zorundadrr. Staj komisyonunun onaylnı almadan başlanan stajiar geçerli değildir.
(3) Öğrencilerin stajlarını 4. Ve 6. Yarıyıllarında, eğitim öğretimin sona erdiği yıl sonu tatillerinde (01

Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasmda) yapmaları esastlr.
(4) Staja başlayan öğrenci, staj yerini staj koordinatörünün onaylnr almadaıı değiştiremez. değiştirdiği

takdirde staj geçersiz sayılrr.

tsj §taj yaptiğı kurum tarafından siiresinden önce stajına son veriien öğrencinin faküiteden her hangi bir

hak talebi doğmaz ve öğrenci bu durumu iigiii bölüm koordinatörüne üç gün içinde yazılı şekiide bİidirmek

zorundadır. Öğrencinin Uilamm yap-amas,ntİan kaynaklı fazla ödeme, öğrencinin kendisine rücu edilir.

(6) Sİaj komisyonu üyesi/üyeleri vöya görevlendirilenler öğrencilerin staj çalışmalarını yerinde yada

iletişim kanalları iie izleyebilir.
(7) Stajyerleriı, staj yaptıkları

sorumiu değildir.
(S) Staj yeri bulma ytikiimlülüğü öğrenciye aittir. Öğrenci tarafından bulunan staj yerinin uygun olup

olmadığına böiüm staj komisyonu karar verir.
(9) isteğe bağh staj başvurusunun sayıca fazla olması halinde Dekanlıkça, başıuran öğrenciler arasında

bulunduğu sınıf, GNO, disiplin cezasl ve ek kriterlere göre sıralama yapılabilir.

lıo; sta;ını başarı ile tamamlayan öğrencilere talep ettikleri takdirde Dekanhkça staj bitirme belgesi

düzenlenir.
(1l) Staj raporlarrnuı incelenmesi ve Staj komisyonunun değerlendirmeleri sonucunda gerçeğe aykırı

staj raporu ve evrakdüzenleyip teslim eden öğrenciler hakkında, Yükseköğretim Kurumlan Ögrenci Disiplin
Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır.

Öğrenci Staj Dosyası ve Staj Değerlendirme Formu

Madde 8- (1) Öğrencinin staj işlemlerini takip etmek tizere bir dosya hazrlanır ve bu dosyaya staj programını

tamamlayan öğrenci ile ilgiii 6.maddenin 2. Fıkrasındaki belgeler ekienir.
(2) Stajını tamamlayan öğrenci için 100 üzerinden değerleme notiarı verilerek düzenlenen Staj Değerlendirme

Formu staj yapılan yer tarafindan hazirlanıp, onaylanarak kapalı ve mühiirlü zarf içerisinde Dekanlığa iletilir.
(3) Staj komisyonu da almı form üzerinde değerlendirme puan1 verir. Staj için başarı kriteri 100 üzerinden 60

aimaktır.
(4) Öğrenci staj dosyası, staj bitiminde öğreni özlük dosyasına konmak üzere Dekanlığa iletİlİr.

(5) isteğe bağlı staj yapan öğrencinin ba§rarıh veya başarısiz olması GNO hesaplamasrnda ve Mezuniyet
işlemlerinde dikkate a|ınmaz. 
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Genel Hükümler

Madde 9- Öğrenciler "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" nin yanında stajlarını

siirdi.irdükleri iş yerinin çalışma, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallarına uyarlar. Kurallara aykırı hareket

eden öğencilerin staj siiresini tamamlamadan stajmı sona erdirme yetkisi Fakülte Yönetim Kuruna aittir.

Yönergede Yer Almayan hususlar

Madde 10- Bu Uygulama ilkelerinde yer almayan hususlarda Çanakkale Onsekiz Maıt Univetsitesi Lisans

Eğitimi Ögrenci Staj Yönergesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 1l- Bu Uygulama İükeleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu tarafindan kabul edildiği tarihte

yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Uygulama İlkelerini Biga İl«isadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ytirütür.
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kurumlara karş ı kusurları nedeniyle verecekleri zar ar|ar dan Univers ite


