Değerli Öğrenciler,
Üniversitemiz Senatosunun, zorunlu staj dersleri ile ilgili 02.06.2020 tarih ve 21 sayılı
toplantısında alınan 233 nolu kararına göre;
Covid-19 pandemisi nedeniyle 2019-2020 Bahar Yarıyılıyla sınırlı kalmak kaydıyla,
öğrencilerimiz zorunlu staj derslerini için özel veya resmi kuruluşlarda, bölüm atölye ve
laboratuvarlarında veya ödev, proje, uygulama projesi şeklinde öğrencinin tercihine
bırakılarak, staj süreleri dikkate alınarak bölümlerin belirleyecekleri staj takvimi çerçevesinde
yapabileceklerdir.
Buna göre;
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında özel veya resmi kuruluşlarda staj yapmak isteyen
öğrencilerimiz üniversitemizin, fakültemizin ve bölümümüzün staj yönergesine göre önceden
olduğu gibi staj işlemlerini yürütebilirler.
Ancak, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ödev, proje, uygulama projesi şeklinde staj
yapmak isteyen bölümümüz öğrencilerinin söz konusu staj yönergelerine ilave olarak aşağıda
verilen bilgilere göre hareket etmeleri gerekmektedir.

1.

Tüm staj türleri için staj başlangıç tarihleri 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Dönemi Bütünleme Sınavlarından sonra (07.07.2020 tarihinden sonra) olacak şekilde
seçilmelidir.

2.

Tüm staj türleri için öğrenciler yaz okuluna kayıtlı olacak ise stajlarına yaz okulu final
sınavlarının bitiminden önce başlayamaz.

3.

Proje/uygulama projesi şeklinde staj yapmak isteyen öğrenciler üniversitemiz bünyesinde
bulunan laboratuvarlarda, bir öğretim üyesi gözetiminde en az 10, en fazla 30 gün
stajlarını yapabilirler. Staj defterlerinin gözetiminde çalıştıkları öğretim üyesi tarafından
imzalanması gerekmektedir.

4.

Ödev stajı yapacak öğrencilerin staj sigortası yaptırmasına, konuları veya staj tarihleri
için bölüm staj komisyonundan izin almalarına gerek yoktur. Söz konusu açıklamaları
dikkate alarak ödev stajınıza başlayabilirsiniz.

5.

Bir öğrenci en az 10, en fazla 30 gün ödev stajı yapabilir.

6.

Öğrenciler ödev stajı için aşağıdaki tabloda belirtilen konulardan bir tanesini seçebilirler.
Her bir konu 10 günlük ödev stajına karşılık gelmektedir. Öğrenciler bir ana kolda
bulunan konulardan birden fazla ödev konusu seçemezler. Örnek olarak, 30 gün staj
yapmak isteyen bir öğrenci 3 farklı ana koldan 3 farklı konu seçmek zorundadır.

7.

Yaz okuluna kayıtlı olmayan öğrenciler 08.07.2020 tarihinden itibaren haftada 6 gün
(Cumartesi dahil) ödev stajı yapabilirler. 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminin
derslerinin başlangıç tarihinden bir gün öncesine kadar ödev stajı devam edebilir.

8.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenciler yaz okulu final sınavlarının bitiminden itibaren
haftada 6 gün (Cumartesi dahil) ödev stajı yapabilirler. 2020-2021 Eğitim-Öğretim
döneminin derslerinin başlangıç tarihinden bir gün öncesine kadar ödev stajı devam
edebilir.

9.

Ödev stajı yapacak öğrenciler kendilerini sanal olarak ödev konusu seçtikleri işletmeye
her gün gidiyorlarmış ve stajlarını yapıyorlarmış şeklinde düşünürler ise ödev stajı
kavramını ve kafalarındaki staj gün sayısı ile ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırabilirler.
Özel veya resmi kuruluşlarda staj yapan bir öğrenci ile ödev stajı yapan öğrenci
arasındaki tek fark bir öğrenci staj sigortasını yaptırıp fiilen işletmeye giderken, diğer
öğrencinin işletmeye gitmeden staj konusunun üretimi ile ilgili evde veya kütüphanede
araştırma yapmasıdır. Her iki öğrencinin yapacağı staj gün sayısı ve dolduracağı staj
defteri aynı olacaktır.

10. Ödev stajı yapacak öğrencilerin başından sonuna kadar seçtikleri konunun üretimine
yönelik olarak ödevlerini hazırlaması gerekmektedir. Ödev konusu hakkında genel bilgi
içeren stajlar kabul edilmeyecektir.
11. Öğrenciler staj defterlerindeki yapılan iş (ödev stajı yapan öğrenciler için her gün için
ödev konusunun bir bölümü olabilir, örneğin pişirme, eleme, şekillendirme vb.), tarih ve
sayfa no bölümlerini her staj günü için ayrı ayrı dolduracaklardır. (özel veya resmi
kuruluşlarda staj yaptıklarında olduğu gibi).
12. Staj yapan tüm öğrenciler staj defterlerini aksi ilan edilmediği sürece 2020-2021 EğitimÖğretim döneminde derslerin başlamasını takip eden ilk 15 gün içinde Bölüm Staj
Komisyonu’na teslim etmesi gerekmektedir. Aksi durumda yapılan stajlar geçersiz
sayılır.
13. Stajlarla ilgili soru sormak için 0 274 443 4281 numaralı telefon veya
guray.kaya@dpu.edu.tr mail adresi üzerinden Doç. Dr. Güray Kaya ile iletişime
geçebilirsiniz.
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