SİMAV TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ AKIŞ ŞEMASI
İŞYERİ UYGULAMASINA GİTMEDEN ÖNCE
a) 7. yarıyılda işyeri eğitimi alacak öğrencilerin 1,3 ve 5. yarıyıldaki; 8. yarıyılda işyeri eğitimi alacak
öğrencilerin 2,4 ve 6. yarıyıldaki uygulamalı derslerin tamamından geçmiş olmadır, aynı dönemlerdeki diğer
derslerden devam zorunluluğunu sağlamış olmadır, b) Genel not ortalamasının en az 1,80 olması, şartlarını
sağlayan öğrenciler ders seçimi yapar.

İşyeri Eğitimi dersi

İş Yeri Eğitiminde Gidilecek Kurum/Kuruluşu
İlgili Bölüm Başkanlığı Belirler

İş Yeri Eğitiminde Gidilecek Kurum/Kuruluşu
Öğrenci Kendisi Belirler

İş
yeri
eğitimini
fakültenin
belirlediği
kurum/kuruluşlar
dışında
yapacak
olan
öğrenciler, 7. ve 8. Dönemin başlangıcından en az
15 gün öncesinde “işyeri eğitimi tercih formu” nu
doldurup ilgili bölüm başkanlığına teslim eder.

İlgili Bölüm Başkanlığı öğrencinin talep ettiği
kurum/kuruluşlardan uygun olanı belirler.

İşyeri
eğitimi
yapılacak
kurum/kuruluşu
belirlenen
öğrenci “İşyeri Eğitimi Kabul
Formu”nu
ilgili
Bölüm
Başkanlığına teslim eder.

İşletmeye yerleştirilen öğrenciler,
Dekanlıkça onaylanan “İşyeri
Eğitimi Kabul Formu” nu ilgili
işletmeye onaylatır ve işe başlar.

Kabul Formu için; http://stf.dpu.edu.tr/
“İşyeri Eğitimi Kabul Formu” nu
düzenlemeyen öğrenciler sigorta girişleri
yapılmadığı
için
İşyeri
Eğitimi’ne
gidemezler.

İşletme tarafından onaylanan “İşyeri
Eğitimi
Kabul
Formu”,
Bölüm
Başkanlığı’na en geç üç gün içerisinde
teslim edilir.

İŞYERİ UYGULAMASI ESNASINDA

Öğrenciler işletmelerde, İşyeri Eğitimi kapsamında 14 hafta tam zamanlı olarak İşyeri Eğitimi yaparlar.

Öğrencilerin hazırladıkları İşyeri Eğitimi Ara Raporu’nu vize haftasının son günü mesai bitimine kadar ilgili Denetçi Öğretim Elemanı’na teslim etmeleri
gerekmektedir.
Rapor örneği ve yazım kılavuzu için : http://stf.dpu.edu.tr/

İşyeri Eğitimi Yetkilisi, “İşyeri Eğitimi Değerlendirme Formu” nu ilgili Denetçi Öğretim Elemanı’na teslim ederler.
Değerlendirme formları için : http://stf.dpu.edu.tr/

İŞYERİ UYGULAMASI SONRASI

Öğrencilerin hazırladıkları İşyeri Eğitimi Nihai Raporu’nu finallerin son günü mesai bitimine kadar ilgili Denetçi Öğretim Elemanı’na teslim etmeleri gerekir.

İşyeri eğitimi değerlendirilmesinde, not baremi 100/100 olmak üzere, işyeri eğitimi değerlendirme formu %30, denetçi öğretim üyesi denetim formları %30,
öğrenci tarafından hazırlanmış ve işyeri sorumlusunun imzasını taşıyan raporlar %20 ve öğrenci sunumu %20 oranında başarı notuna etki eder. İşyeri eğitimi
yapan öğrenciler Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilir. Başarılı olmak için 100 üzerinden en az 65 almak gereklidir.

