T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SİMAV SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI STAJ ESASLARI
1. Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
öğrencilerinin zorunlu stajları için aşağıdaki kurallar uygulanacaktır;
2.

Staj yapacak öğrenciler staj takviminde belirtilen tarihlere uymak zorundadır.

3. Staj yapılacak kurumda biyokimya, hematoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarları olmalıdır
ve her birimde öğrencilerin staj çalışmalarını yönlendirebilecek en az bir uzman ve tıbbi laboratuvar
teknikerleri bulunmalıdır.
4.

Staj yapılacak kurumun yeterli araç ve donanıma sahip olması gerekir.

5. Her öğrenci, Program Staj Komisyonunun onayladığı kurumda stajlarını yapmakla
yükümlüdür. Program Staj Komisyonunun onayı alınmadan staj yapılan kurum değiştirilemez.
6. Öğrenciler, staj süresince staj yaptığı kurumda katıldıkları tüm uygulama çalışmalarını ve
edindikleri bilgi ve becerilerini günlük rapor halinde staj dosyasına kaydetmek zorundadır. Staj
dosyasındaki günlük raporlar mürekkepli kalem ile staj programına ve şartlarına uygun biçimde yazılır
ve birim sorumlusuna onaylatılır.
7.

Bir staj dosyası aşağıdaki bölümleri içermesi gerekir;
a. Kapak dosyası
b. İçindekiler
c. Günlük çalışma cetveli
d. Staj yapılan kurum hakkındaki bilgiler (kurum tarihçesi, kurumdaki tıbbi laboratuvar
organizasyonu, tıbbi laboratuvarlarda bulunan cihazların marka ve özellikleri vb.)
e. Rapor (staj süresince kurumda gözlenen ve yapılan işlemlere ait bilgiler)
f.

Staj yapılan laboratuvara ve çalışmalara ait fotoğraflar

g. Kurumda yapılan laboratuvar testlerine ait metotlar ve yöntemler
h. Ekler (yardımcı bilgiler, tablolar ve laboratuvar cihaz ve testlerine ait fotoğraf,
prospektüs ve katalog)
8. Staj yapılan kurum yetkililerine tarafından hazırlanan staj dosyası içerikleri
onaylatılmalıdır.
9. Staj dosyasını veren öğrenciler, gerek görüldüğünde staj komisyonu veya staj yürütüşü
öğretim elemanı tarafından mülakata tabi tutulacaktır. Mülakatta başarısız olan öğrencilerin dosyaları
yeterli olsa bile stajları kabul edilmeyecektir. Mülakat tarihi en az bir hafta önce ilan edilir.
10. Program Staj Komisyonu tarafından değerlendirilen staj dosyası eksik veya yetersiz olan
öğrencilerin staj dosyalarını düzenlemesi için ek süre verilir. Bu süre sonunda yeniden değerlendirilen
staj dosyası yetersiz bulunan öğrencilerin stajı kabul edilmez.

