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STAJ UYGULAMA iLKE VE ESASLARI
Tanrm:

Staj; "oprencilerin ofrenim siireleri iginde kazandrklan teorik
bilgi ve
pekiqtirmek, laboratuvar

deneyimlerini

ve atdlye uygulamalarrnda edindikleri beceri ve

deneyimlerini
geliqtirmek, gorev yapacaklan iq yerlerindeki
sorumluluklanm, iliqkileri, organizasyon ve riretim
siirecini ve yeni teknolojileri tanrmalarrnr sa[lamak amaayla
yapilan uiusal veya uluslararasr
gergek iq ortamrndayapianuygulamalardrr.
Bu gahqmalar ciprencileri meslek ya$amlna hanrlar.
Bir programdaki toplam staj sriresi en az 160 saattir. Staj stiresinin
belirlenmesi iqin uluslararasr
olgtitler (varsa) 96z cimine almmahdrr.,,

Taruma uyan staj dersleri igin aqafrdaki uygulama
ilkeleri gegerridir.

Staj igin Uygulama ilkeleri:

1' universitedeki staj gahqmalarr, ilgili

ydnerge gergevesinde ,,universite staj ve E[itim
Uygulama Kutulu" tarafindan yiirtittihir. Universite Staj
ve E[itim Uygulama Kurulu tiniversite
biinyesinde,

ilgili akademik birimlerin

staj komisyonu iiyeleri arasrndan segilen 7 kigiden oluqur.

Kurul iiyeleri, kendi aralarindan bir iiyeyi Koordinatdr olarak
segerler. Universite Staj ve Efiitim
Uygulama Kurulu, gerekli grirdiifi: prograrnlarda r,/e birimierde

galgma komisyonlarr

olugturabilir. Universite Staj ve E[itim Uygulama Kurulu yrlda
en az ikitoplantr yapar.

2' rlgili programm staj gahqmalanrun yrinitiilmesinden ve "universite
staj ve Elitim uygulama
Kurulu" ile koordinasyon ve iqbirlifinin sa$lanmasmdan ilgili akademik
birimler (bu

birimlerde

olugturulabilecek staj komisyonlarr) sorumludur.

3'

Staj komisyonlan en az

3

tiyeden oluqur. Komisyon baqkam

ilgili birimin elitim

komisyonunun dogal riyesidir. Komisyond a en azbir cigrenci
temsilcisi yer alrr.

4' staj dersleri igin ders bilgi paketihanrlanr (Bk. http:i/akts.hacettepe.edu.trl).
staj galgmasr
igerisinde teorik bilgi payla$lml varsa ders bilgi paketinde
ayrrntrh olarak agrklanmaldrr.
Staj

derslerinin planlanmasr, yi.iriitiilmesi

ve

deperlendirilmesiyle

ilgili

ayrrntdar

igin

,,Staj

Ydnergesi" hazlrlanabilir @k. Staj ycinergesi HazrlamaKriawzu).

5' Staja ait yurt

drqr staj

prensipleri gegerlidir.

olana[i varsa ders bilgi paketinde belirtilir ve staj ile almr uygulama

6' Staj komisyonu stajyerlerin gdrev ve sorumluluklannr belirler, imza karqrhfr d[renciye
teblig
eder.

7. Staj derslerinden ders bilgi paketinde belirlenmiq olan dfretim elemam sorumludur.
dersierinden sorumlu cl[retim elemanlan ile staj komisyonu iqbirlifi haiinde galqrr.

Staj

8. Programdaki toplam staj siiresi; alandaki ulusal ve uluslararasl uygulamalar, mesleki
standartlar, yasal dayanaklar, mezun, d[renci ve uluslararasr paydaqlarrn gririiqleri gibi
veriler
do[rultusunda

belirlenir.

I

g. Staj yaprlacak yer, dprencinin talepleri de dikkate almarak
staj komisyonu

tarafindan

belirlenir.

10. Staj yapacak o[rencilerin ve staj yerlerinin listesi, staj yaprlacak tarihten 20 giintind,en
iq
az
olmamak qartryla staj komisyonu tarafindan belirlenir ve ilan edilir.

I

1. Staj komisyonu, staj yeri sorumlusu ve ri[renci arasrnda "Staj Olrenim Bilgi Formu,,

imzalantr.

12. Stajrn baqlangrcrnda oprencilere yeterli stire igerisinde

ig yeri oryantasyonu

yaprlrr.

Oryantasyon, staj komisyonu, iq yeri sorumlusu veya ders sorumlusu tarafindan yaprlabilir.
Bu
kapsamda staj gahqmalarmm igeripi, uygulama ve olgme-deEerlendirme yontemleri ile
ilgili

bilgiler s<izlti veya yazh olarak <ifrenciye bildirilir.

13. Stajrn de[erlendirilmesinde ders bilgi paketindeki delerlendirme sistemine

g6re

yaprlandrnlmrq rilgme-defierlendirme dlgekleri kullamlrr.

14. Staja devam ve telafi konusunda

ilgili ycinetmelikler gegerlidir.

15. Staj gahqmalafl siiresince yaplian tUm yazrqmalar, raporlar, olgme-de[erlendirme
sonuqlarr
vb kayrt altma alrrur ve istenildipinde belgelenir

16. Engelli 6srencilere yonelik 6zel diizenlemeler yaprlabilir.

i7' Herhangi bir alana ozgri yasal ya da ydnetsel drizenlemelerde yer alan htikiimler sakldrr.
18. Bu ilke ve esaslar 2015-2016e[itim-6[retim yrhndan itibaren gegerli

olaca]rrr.
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Bu krlawzun amacu Universitemizde
ninittilen Staj Derslerikapsamrnda e[itim-6[retim veren
tin lisans, lisans ve lisansiisti.i programlarrm yiirtten birimierin ycinerge
hanrlarnalartna
destek

olmaktrr.

Krlavuz diirt biiltimden oluqmaktadrr:

1- Amag, Kapsam, Dayanak ve Tarumlar

2- Staj komisyonunun grirev ve sorumluluklarr
3- Staj ile ilgili zorunluluklar
4- YUrtirliik ve yiirtltme

niniNci ndlUvr
Amag, Kapsam, Dayanakve Tanrmlar
Amag

Madde

I

Ycinergenin, hangi programm o$rencilerinin staj gahqmalarrm y6riitmek
iizere hazrlandrfirm
behrtiniz.

Kapsam
Madde 2

ilgili

programrn ri[rencilerinin yurt

igi ve yurt

drqrndaki gergek

iq ortamlannda

yapacaklarr

e[itim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esaslan beiirtiniz (hangi stajiar, yanyir/yty,
dersin
statiisri vb belirtilebilir).

Dayanak
Madde 3
Haznlayacafrmz staj ydnergesi igin ulusal ve uluslararasl yasa, ycinetmelik,
zorunluluk vb varsa
agtklayntz.

Tanrmlar
Madde 4
Ydnergeye 6zgti tanrmlan y apnrz.

Bu yonergede adr gegen, staj komisyonu oluqumu, komisyon i.iyeleri,
epitici, staj sorumlusu,
igyeri, e[itici personel, denetgi o[retim elemanl, staj koordinatorii,
staj yeri vb gibi kavramlarr
tarumlaymrz.

iriNci

BoLUM

Giirev ve Sorumluluklan
Madde 5
Staj Komisyonu
Staj komisyonu iiyelerinin krsa gdrev ve sorumluluklanm yazrntz.

Madde 4'de adr geqen epitici personel, denetgi d[retim elemanr
vb gibi sorumlulann g6rev ve
sorumluluklanm agrklayrruz.
'

UCtrNcU
Staj ile

nOltivr

ilgili Zorunluluklar

Staj Kontenjanlarr
Madde 6
iqleyiqinden staj komisyonun sorumlu oldufiu (ilgili akademik
birimler ve ,,Universite Staj ve
E[itim Uygulama Kurulu'na" iletmek iizere) stajlar igin kontenjanlann,
staj yapacak d[rencilerin
ve staj yerlerinin nasrl belirlendi[ini ve ne zamanilan edildiSili
betirtiniz.
Staj igin gerekli belgeler:
Madde 7

Biriminiz ve universite tarafindan staj yapan ofrenciden istenen him belgeleri
listeleyi niz (sta1
baqvuru formu, 2 adetfotolraf iq kazasr ve meslek hastah[r sigorta
dilekgesi vb).
Staj yapacaklara saflanacak olanaklar
Madde 8
Ydnergenizde, staj stiresince o$rencilere saSlanacak olanaklan (sigorta,
ticret, beslenme vb)
agrklaytruz. Varsa yurt drqr staj imkanrm agrklayrruz.

Staj zamanr ve siiresi
Madde 9
Staj galrgmalaflrun hangi yanyrlda yaprlaca$rve siiresinin ne
kadar olaca[rru belirtiniz.

Stajrn

d

Madde

efierlendirilmesi
10

staj gahgmalanrun 6lgme ve deperlendirilmesine iligkin kurallar
ayrrntrh bir gekilde ders bilgi
paketinde belirtilmiq olmahdrr. Dolayrsryla ders
bilgi paketini referans gosterebilirsiniz.

Staja

cizgti dlgme ve deserlendirme olge$i kullamlmaktaysa belirtiniz,
uygulama konusunda bilgi
veriniz' iqyeri egiticilerinin izleme ve deferlendirmesinin kolaylaqtrrrlmasr
igin kontrol qizelgesi
kullamhyorsa, agrklayrmz.

Staj igin disiplin iqleri
Madde

11

Stajyer ciirenciler, staj yaphklarr iqyerlerinin gahqma, iq
koqullag ile disiplin ve iq emniyetine

iliqkin kurallaflna uymak zorundadular. Stajyer o[renciler igin
"yiiksek6lretim Kurumla'
osrenci Disiplin Ytinetmeli[i" hiikiimleri staj srasmda da gegerlidir.
Ayrrca ilgili progr

ama ait

kurallar varsa agrklayrruz.

Staj srasmda hastahk vekaza durumu

Madde

12

Staj srrasrnda hastalanan veya hastahlr sebebiyle staja devam edemeyen
ya d,a bir kazaya
u[rayan stajyerin staji kesilerek, durumun ailesine ve Universite
Staj ve Efitim Uygulama
Kuruluna bildirilece[i, mazeretin kabul edilip edilemeyecegi ve sonrasrnda
uygulanacak
kurallarr agrklaynrz.

DORDIINcU

noIUu

Yiirtirliigi
Madde

13

Her yonergenin sonunda yiinirlrik tarihi belirlenir. Bu ycinergede
huktim bulunmayan hallerde
Hacettepe Universitesi Onlisans-Lisans ve Lisansiistri Epitim O[retim y6netmeiik leri ile 2547
s ayrh Yiiks ekd [retim Kanunu' nun il gili hiikrimleri
uygulamr.

Yiiriitme
Madde 14

Bu yonergenin kim tarafindan yiiriitiilecepi belirtilir (...... Fakrilte Dekam
Mridrirti vb).
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