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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

STAJ UYGULAMA İLKE VE ESASLARI 

 

1. Fakültemizin Fizik ve Kimya Bölümü’nde zorunlu staj uygulaması, Coğrafya, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Sanat Tarihi Bölümlerinin öğretim planlarının 

seçmeli ders kapsamında isteğe bağlı staj uygulaması bulunmakta olup diğer 

bölümlerimizde öğrencinin isteğine bağlı olarak öğretim planında yer almaksızın isteğe 

bağlı staj uygulaması yapılmaktadır. Bu kapsamda Fen Edebiyat Fakültesi “Staj 

Uygulama İlke ve Esasları” “Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans 

Uygulamalı Eğitimler Yönergesi” hükümleri kapsamında hazırlanmış olup, esaslarda 

yer almayan hususlar ile ilgili yönerge hükümleri esastır. 

 

2. Zorunlu veya isteğe bağlı staj uygulamasına başvuran öğrencilerin öğretim planlarında 

yer alan asgari ilk 4 yarıyılda olan derslerini tamamlamış olmaları, not ortalamalarının 

1.80’in üzerinde olması ve Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu tarafından 

belirlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi”ni almış olmaları gerekmektedir. 

 

3. Zorunlu veya isteğe bağlı staj uygulamasına başvuran öğrenciler Bölüm Uygulamalı 

Eğitimler Komisyonu’nun uygun bulduğu ve Bölümün stajdan Sorumlu Öğretim 

Elemanına ve/veya Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Başkanı’nın onayladığı 

kurum/kuruluş/işletmelerde staj yapabilir. Bölüm tarafından uygun görülmeyen 

kurum/kuruluş/işletmelerde öğrenciler staj yapamaz. 

 

4. Öğrenciler staj yapmak için Bölüm öğretim planında seçmeli veya zorunlu staj 

uygulama dersi bulunması halinde dersi alması gereken yarıyıldan önce staj eğitimini 

tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin stajlarını yaz aylarında yapmaları esastır. Ancak 

zorunlu hallerde Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonu’nun kararı doğrultusunda 

uygun bulunması halinde ara dönemde staj yapılabilir. 

 

5. Öğrenciler stajlarını 20 iş gününden az ve 40 iş gününden fazla olmamak üzere Bölüm 

Uygulamalı Eğitimler Komisyonu’nun uygun gördüğü gün sayısı kadar yapar ve bir 

defada tamamlar. 

 

6. Öğrenciler staj başvuruları için “Fen Edebiyat Fakültesi Staj Başvuru Formu”nu 

kullanır. Başvuru formunu Bölümün stajdan Sorumlu Öğretim Elemanı, Bölüm 

Uygulamalı Eğitimler Komisyon Başkanı ve/veya Bölüm Başkanı onaylar. Staj 

yapılacak olan kurum/kuruluş/işletmenin onayından sonra 3 (üç) nüsha hazırlanan 

formun bir nüshası Bölüm stajdan Sorumlu Öğretim Elemanına teslim edilir. 

 

7. Öğrenci stajını tamamladıktan sonra staj yapılan işletme tarafından doldurulan başarı 

durumunu gösteren belgenin kapalı bir zarf içinde imzalı-kaşeli olarak Bölümün stajdan 

Sorumlu Öğretim Elemanına gönderilmesi gerekmektedir. 



 

8. Öğrenci stajını tamamladığında “Uygulamalı Eğitim Dosyası” ve “Uygulamalı Eğitim 

Raporu”nu Bölümün stajdan Sorumlu Öğretim Elemanına eğitim öğretimin başladığı 

ilk üç (3) hafta içinde teslim etmekle yükümlüdür. 

 

9. Öğrencinin stajına devam edemeyecek kadar mücbir bir hal bulunduğunda öğrenci bu 

durumu resmi belgeleriyle birlikte iki (2) iş günü içinde Bölümün stajdan Sorumlu 

Öğretim Elemanına bildirmek zorundadır.  

 

10. Öğrencilerin staj uygulamasında doldurması gereken; 

 

 Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Eğitim (Staj) Başvuru Formu, 

 Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Eğitim (Staj) Dosyası, 

 Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Eğitim (Staj)  Değerlendirme Raporu, 

ekteki şekilde kabul edilmiş olup, uygulamada Bölümler staj uygulamasına ait özel şartlar ve 

ek belgeleri Bölüm Uygulamalı Eğitimler Komisyon kararı ile talep edebilir.  

 

 

 


