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giniNcigöı-üuü

Anıaç, Kapsanı, Dayanak ve Tanırnlar

Amaç

1*

Madde

Bu Yönergenin amacı;eğitim-öğretim

programının özelliklerine göre, öğrencilerin edindiği

rnesleki ve akademik bilgive becerilerinigeliştirmek üzere uygulama aianına aktarmasınısağlamak için staj
zorunluluğulisteğe bağlıseçmeli ders şeklinde olan Üniversiteye bağlı Lisans eğitimi birimlerinde yaprian
stajlarla ilgili usul ve esasların beiirlenmesidir.
Kapsam

Madde 2
zorunl

ul

-

Bu Yönergenin hükümleri, Tıp Fakültesi hariçÇanakkale Onsekiz lVlart

uğu olan l isans eğiti mi bi

ri

mleri ni n öğrenci staj l arını düze

nl

Üniversitesine bağlıstaj

er.

Dayanak

Madde 3

-

Bu Yönerge, 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesine ve Çanakkale Onsekiz

Mart Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ].6. maddesi hükümlerine göre
hazırlanmıştır.
Tanımlar

Madde 4

-

Bu Yönergede geçen;

Üniversite : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini
b} Senato : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu

a}

Birim: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesindeki Fakülte ve Yüksekokulları
ç) Bölüm: Fakülte ve Yüksekokulların Bölümleri

c}

d) DekanlMüdür: Fakülte veya Yüksekokul yöneticilerini

e}§taj Yeri : Öğrencinin stajyaptığıyurt içi ve yurt dışıkurum/kuru|uşunu ifade eder.

ixiıııcigöLü]vı
Staj Komisyonu, Staj Yerleri, Staj Çalışmaları ve Devam,Staj §üresive Uygulanması, Öğrencilerin

Uyacakları Kural l ar, Staj ı n Değe

rl e

ndi ri

l

mesi

§taj komisyonu

5-

MADDE

(1) Bölürn/Program staj komisyonu; bölüm/program başkanınca

öğretim üyesi, en az
oluşturabiiirle

3 en

fazla

5

görevlendirilen, en az

].

öğretim elemanından o|uşur. Birimler kendi staj komisyonlarını

r.

komisyonunun görevleri şunlardır:
a) §taj çalışmasıile ilgili ön hazırlıklarıyapmak,
{2) Staj

özel sektörden mürnkün olduğunca çalışma yerleri sağlamak,
c}Temin edilen staj yerlerini öğrencilere dağıtmak,
b} Devlet ve

ç)Öğrencinin kendisinin stajyeriolarak bulduğu yerlerin staj için uygunluğunu denetlemek,
d} Stajlarla ilgili programlarve esaslar hazırlamak,
e} Staj

dosyasınıve sicil fişlerini incelemek ve bunlarıdeğerlendirmek.

f}Stajın amac|na ve kuı,allarına uygun yürütülmesi için gerekli denetirnleriyaprnak.
(3)Staj komisyonunca belirlenen staj programı, öğrencinin stajyapacağıiş yerinin sorumlu makamına

gönderilir. Öğrenci staj yerinde kontrol edilir.
§taj yerler!

MADDE
http://og

6-

(1) Her öğrenci staj komisyonu tarafından kendisine önerilen veya

renciisleri.comu.edu.trlls aıjalarlsaytall7t73lcanald<ale-onsekiz-mart-uni\ersitesi-lisans-eg itimi-og

kendisinin bulup staj

renci-staj-yonergesi
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komisyonu tarafından onaylanan staj yerinde stajınıyapmakla yükümlüdür. Zorunlu nedenler dışında,

kendilerine ayrılan yerlerde stajyapmayan veya belirtilen minimum süreden daha az staj yapan
öğrencilere öğrenim süreleri boyunca bir staj yeri temin edilmez.
(2) Stajın başlamasından en az

iki hafta önce stajyerleri duyurulur. Bu amaçla birimler ıJygun formlar

hazırlar ve bir dosyada {Staj Dosyası) toplar.

(3)Öğrenciler, bulduklarıstajyerlerini staj komisyonu başkanına bildirerek gerekii onayıaldıktan sonra, söz
konusu yerl erde staj yapabi
{4)

li

rle r.

Gerektiğinde Üniversite birim ve bürolarında staj programlarıhazırlanabilir,

{5iyeterince stajyeri temin edilememesi halinde stajyerleri öncelikle üst sınıf öğrencilerine dağıtılır. Bu
durumda geçmiş öğretirn yıllarıdeı,slerinin en az yarısından başarılıolamayan ve izladiği yarıyıl
dersi eri nden sınav hakkı alamamış ol an öğrenci ere staj yeri gösteri l mez.
I

Staj çalışmaları ve devam

MADDE

7

*tllı Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır.

{2)Sağlıkla ilgili rnazeretinden dolayıstajının 3,17Üna devam edemeyen ve bunu sağlık kurulu raporu ile

belgeleyen öğrencinin stajı, ilgiii yönetim kurulunca kabul ediIebilir. Başarılı olamayan veya stajını
tamamlayamayan öğrenci stajınıilgili birimlerde tamamlamak zorundadır. Öğrenim süresini doldurmuş
öğrenciler, staj tekrarlama/tamamiama süresi içerisinde diğer öğrencilik haklarından faydalanamazlar.
i3}Staj çalışmalarıböiüm/program akademik kurulu tarafından önerilip bölüm başkanınca onaylandıktan
sonra Fakülte Dekanlığına veya Yüksekokul Müdürlüğüne bilgi verilir. Onaylanan stajlar bölüm staj
komisyonu tarafından izleni r ve yürütül ür.
(4)

Öğrencilerin yaprnış oIduğu teknik gezilerin stajdan sayılıp sayılmayacağı bölüm kurulunca kararlaştırılır.

i5) Döı-t yıilık lisans eğitirninde ikinci yarıyıl öğrenimi tamamlandıktan sonra staja başianır.
(6} Staj dosyaları her yıl en geç Aralık ayı sonuna kadar bölüm staj komisyonu başkanlığına teslim edilir.
Zamanında dosyasını teslim etmeyen öğrencinin stajı sayılmaz.
{7i Pratik çalışına yapacak her öğrenciye, her staj süresi için resimli ve soğuk damgalı bir pratik çalışma sicil

fişi Fakülte/Yüksekokul tarafından hazırlanarak verilir. Bu fiş iIgili stajyerine öğrenci tarafından verilir.Staj
yeri amiri; öğrencinin devamı, ilgisi, başarısıve diğer durumlarına ilişkin bilgileri sicil fişine işleyerek,
taahhütlü olarak öğrencinin kayıtlı olduğu birime gönderir.
i8}Staj defterlerive sicilfişleristaj komisyonu üyeleritarafından incelenir. Yeterligörülmeyen stajlar
kısmen veya tamamen ilgili bölüm staj komisyonu kararıy|a iptai edilebilir.
(9)

Stajıtamamlanmadıkça öğrencilere diploma veya mezuniyet belgesiverilmez.

{1,ü)

Buna istisna teşkii eden durumlar ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır.

Staj Süresi ve uygulanması

Madde 8

-

Stajın dönem ve süreIeri, başlangıç ve bitiş tarihleri ve stajın nasıl yürütüleceği Eğitim-Öğretim

programının özellikleri ve aksatılmamasıgöz önünde tutularak ilgiIi birimin stajyönergesinde belirtilir.
Öğrencile rin Uyacakları Kurallar

Madde 9

-

Öğrenciler staj süresince staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine ve Yükseköğretirn Kurumları

Öğre nci Disi pl i n Yönetmel iği hükümle
Staj ın Değe

rl

endi

ri

l

ri

ne uymak zorundadırl ar.

mesi

Madde 10 -Öğrencinin stajda başarılı sayılması için 100 üzerinden en az 60 aiması zorunludur. Staj
değe rl e nd i rme sonuçl arı, başarıl ı/başarısız ol arak be l i rti l i r.
üçürııcü göı-ünn
http://og renciisleri.comu.edu.tr/ks

ayfalarlsaıjal17l73icanald<ale-onsekiz-mar!unirersitesi-lisans-eg

itimi-og renci-staj-yonerg esi
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yürürlük ve yürütme
Yürürlük
Madde 11

yayımıtarihinde

-

Bu Yönerge 2009-2010 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere

-

Bu yönergenin hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.

yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12

httpJ/ogrenciisleri.corrıu.edu.tr/ksayfalar/sayfa/17l/3icanakkale-onsekiz-nıart-uniıersitesi-lisans-eg

itimi-ogrenci-staj-yonerg

esi
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