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2017-2018 STAJ DUYURUSU VE STAJ TAKVİMİ

1-Staj süresi toplam 30 iş günüdür. Öğrenci stajını birinci sınıfın sonunda 15 gün, ikinci
sınıfın sonunda 15 gün olmak üzere iki defa da yapabileceği gibi, ikinci sınıfın sonunda 30
gün olarak tek seferde de yapabilir. Ayrıca öğrenciler, danışmanlarının uygun görmesi halinde
ara dönemde de staj yapabilirler.
2-Stajlar aşağıdaki takvimde belirtilen tarih aralıklarında yapılır.
3- İşyeri Özellik Formu (Staj Başvuru Formu) stajın başlamasına 15 gün kalana kadar
danışman öğretim elemanına imzalattırılır ve öğrenci tarafından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine
(OİBS) işlenir.
Staj başvuru işlemleri OBS'den yapılacaktır.
http://obs.dumlupinar.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx
4-İmzalanan staj başvuru formu staj başlama tarihinden 10 gün öncesine kadar öğrenci
işlerine teslim edilir ve Staj Defteri alınır.
5-Staj yapacak öğrencilerin işe giriş bildirgeleri staj başlama tarihi ile 10 işgünü öncesi
arasındaki zaman diliminde yapıldığından Sigorta işe giriş bildirgesi talep eden
öğrencilerimiz http: //simavmyoweb .dpu. edu.tr adresinden alabilirler.
6-Staj yaparken mazereti olup da staja ara verenler, öğrenci işlerine dilekçe ve mazeret belgesi
ile birlikte mazeretin başladığı günden itibaren 3 (Üç) işgünü içerisinde bilgi vermesi
gerekmektedir.
7-Staj müracaatı yapıp staj yapmayan öğrenciler bu durumu 3 işgünü içerisinde okula
bildirmedikleri taktirde oluşturdukları kamu zararı nedeni ile hakkında disiplin soruşturması
açılır.
8- Staj Defterini, mezun adayı olmayan öğrenciler dönem içerisinde mezun adayı olan
öğrenciler ise en kısa sürede Danışmanlarına şahsen elden teslim eder.
9-Staj Defterinin tüm sayfalarında imza-kaşe-mühür olması zorunludur. 10-Staj yapmayan
öğrenci mezun olamaz.

STAJ TAKVİMİ
•
Öğrenciler mezuniyet şartlarını taşıması için staj yönergesinde belirtilen süre
kadar staj yapmakla yükümlüdür.
•
Öğrenci, Yaz Okulunda ders almayacaksa 2017-2018 Bahar Dönemi Yarıyıl
Sonu sınavlarının bitim tarihinden itibaren staj yapabilir.
•
Eğer öğrenci Yaz Okulunda ders alacaksa, 2017-2018 Bahar Dönemi Yarıyıl
Sonu sınavlarının bitim tarihinden itibaren Yaz Okulu derslerinin başlama tarihine kadar staj
yapabilir.
•
Yaz Okulunda ders aldığı için Yaz Okulu sonrası staj yapmak isteyen
öğrenciler, Yaz Okulu Sonu sınavlarından sonra staj yapabilir.
•
Eğer öğrenci, alması gereken bütün derslerini başarı ile tamamlamış veya
haftanın 3(üç) günü ders almıyorsa danışmanının uygun göreceği tarihler arasında da staj
yapabilir.

Yaz Okulu Öncesi Staj Tarihleri
Staj İlk Başlama Tarihi
23 Mayıs 2018

Son Staj Tarihi
23 Haziran 2018

Yaz Okulundan Ders Alınmayacaksa;
Staj Yapma İlk Tarihi
23 Mayıs 2018

Son Staj Tarihi
2018-2019 Güz Dönemi derslerin başlama
tarihine kadar.

Yaz Okulu Sonrası Staj Tarihi
Staj Yapma İlk Tarihi
02 Ağustos 2018

Son Staj Tarihi
2018-2019 Güz Dönemi derslerin başlama
tarihine kadar.

NOT: Öğrenciler, yukarıda belirtilen tarih arasında durumuna uygun olarak 15 veya 30
(15 + 15) günlük staj süresini danışmanı ile birlikte belirler.

