T.C.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Staj Yönergesi
1) Bu yönerge, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönetmeliği esaslarına göre Uluslararası Ticaret
ve Finans Bölümü Staj Komisyonunun önerisi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’na
sunulmuştur.
2) Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü’nde isteğe bağlı staj süresi 30 (otuz) iş günüdür.
3) Öğrenciler isteğe bağlı stajlarını belirtilen yarıyılların sonunda yapabilirler. (7. yarıyıl sonu kış
dönemi, 6. ve 8. yarıyıl sonu yaz dönemi.)
Bu dönemlerde yapılacak stajların süreleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir.
a) Öğrencilerin bir staj döneminde yapacağı staj süresi 15 işgününden az olamaz.
b) Öğrencilerin staj yapabileceği kurum ve kuruluşlar staj komisyonunca uygun görülen yerlerde
yapılacaktır.
c) Stajın tamamı (30 iş günü) 8. yarıyılın sonunda yapılabilir.
d) Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler eğer yaz okulundan da ders almışlarsa bu dönemde
sadece; Bahar dönemi yarıyıl sonu sınavlarının bittiği ve yaz okulu derslerinin başladığı
dönemde, resmi devamsızlık süresinde (2 hafta) ve yaz okulu bitimiyle kayıtların başladığı
güne kadar olan dönemlerde stajlarını yapabilirler. Bunun dışında dersin olduğu günler staj
yapamazlar.
e) Öğrenciler staja en erken 6. dönem sonunda başvurabileceklerdir.
f) Her öğrenci fakültemizde öğrenim gördüğü süre içerisinde bir kez staj yapabilecektir.
4) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 87. maddesindeki düzenlemeye göre, staj yapacak
öğrencilerin SGK girişleri ve kaza sigortası primlerini ödeme yükümlülüğü yüksek öğrenim
kurumlarına verilmiştir. Bu nedenle staj yapacak öğrencilerin sigorta giriş işlemlerinin zamanında
yapılabilmesi için staj müracaat işlemleri bir takvime bağlanmıştır. Buna göre:
a) 7. yarıyıl yani dönem ortası staj yapmak isteyen öğrenciler staja ilişkin müracaatlarını her yıl 1
Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
b) 6. veya 8. yarıyıl yani yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrenciler staja ilişkin
müracaatlarını her yıl 1 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında yapacaklardır. Bu tarihten sonra
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
c) Öğrencilerin staja başlama tarihi, akademik takvimde ilan edilen yarıyıl sonu sınav
tarihlerinin bittiği günü takip eden ilk iş gününden önce olamaz.
5) Program sorumluları, son müracaat tarihinden itibaren 7 gün içinde (8 Mayıs- 8 Aralık) ilgili
müracaatları bir liste halinde ve üst yazıyla bölüm başkanlıklarına teslim edeceklerdir. Bölüm
başkanlıkları da gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ilgili evrakları İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanlığı’na teslim edeceklerdir

STAJ TAKVİMİ
Kış Dönemi (7. yarıyıl sonu) Staj Müracaat Tarihi

1 Kasım – 1 Aralık arası

Yaz Dönemi ( 6. veya 8. yarıyıl sonu) Staj Müracaat Tarihi

1 Nisan – 1 Mayıs arası

