1-) Mülakatlar online mı yüz yüze mi yapılacak?
Mülakatlarınız ikinci bir karar açıklanana kadar ONLINE olarak sürdürülecektir.
2-) Başvurular nasıl yapılacak, online başvuru yapabilir miyiz?
Başvurular 07.03.2022 tarihinden itibaren yüz yüze yapılacaktır. Ulaşım, sağlık raporu vs. gibi
nedenler dolayısıyla VEKALET DİLEKÇESİ (aşağıda örneği sunulan) ile bir yakınınız başvuru
evraklarını teslim edebilir.
T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ STAJ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Bölümünüz ……………. numaralı ….sınıf öğrencisiyim. …………………. Sağlık raporlu
olmam/Şehir dışında olmam/ nedeniyle şahsen hazırlamış olduğum staj başvuru evraklarımı
imzalayıp gerekli işlemleri yürütmek üzere aşağıda kimlik bilgilerini sunduğum kişiyi vekil olarak
atadım.
Gereğini bilgi ve izinlerinize arz ederim. …/03/202..
Öğrenci Ad Soyad
İmza
T.C. Kimlik Numarası
Staj Başvuru İşlemlerini Vekaleten Yürütecek Kişi
Adı
Soyadı:
T.C.
Kimlik
Numarası:
Telefon
Numarası:
İmza:

3-) Staj başvuru tarihleri nelerdir?
Staj başlangıç tarihinden en az 5 iş günü öncesinden olmak üzere; her ayın ilk haftasının ilk iş günü
ve üçüncü haftasının ilk iş günü staj başvurusu yapılabilir. Bu tarihler dışında staj başvurusu
alınmayacaktır.
4-) Staj defterimi ne zaman teslim edeceğim?
Dönemin ilk 2 haftası içerisinde, staj defterini ve kapalı zarf içinde staj sicil fişini bölüm komisyon
üyelerine veya bölüm sekreterliğine teslim etmelisiniz.
Mezun Durumda Olan Öğrenciler
Staj bittikten sonra en geç 1 ay içerisinde staj defteri ilgili kişilere teslim edilir ve mülakat tarihi
beklenir.
5-) Staj mülakat tarihleri?
(DURUM 1-Mezun Durumda Olmayan ve Derslere Kayıtlı Öğrenciler İçin Mülakat Tarihleri)
Yaz döneminde yapılan stajlar için güz döneminin 3. haftası, yarıyıl içi yapılan stajlar için ise bahar
döneminin 3. haftası staj mülakatları yapılır. Staj mülakatına gelinmediği veya staj defteri 4.
maddedeki tarihlerde teslim edilmediği takdirde staj yapılmamış kabul edilir.

(DURUM 2-Mezun Durumda Olan Öğrenciler İçin Staj Mülakat tarihleri)
Staj defteri teslim edildikten sonra, ilgili staj komisyon üyesinden mülakat için randevu talep edilir
ve 2 hafta içerisinde mülakat yapılır.

Bölümümüzde Staj ile ilgili tüm işlemlere, Staj Yönergesine ve Staj Akış
diyagramına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://bilgisayar.dpu.edu.tr/tr/index/sayfa/3080/staj

