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PANDEMİ DÖNEMİ ZORUNLU STAJ DERSİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME ESASLARI VE 
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BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak 

Amaç 

Bu uygulama ve değerlendirme esasları “Covid-19 Pandemi” sebebiyle 16.03.2020 tarihinden itibaren, yüz yüze 

eğitimden uzaktan eğitime geçilmesi nedeni ile zorunlu staj dersinin uygulama ve değerlendirmesinin yapılması 

amacıyla hazırlanmıştır.  

Kapsam 

Staj(lar)ı haricinde mezuniyeti için tüm şartlarını tamamlamış olan öğrenciler ile yaz döneminde zorunlu 

staj(lar)ını yapmak isteyen tüm öğrencilerimizi kapsamaktadır.  

Dayanak 

28.05.2019 tarihli Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretimi Staj Yönergesi’ ne 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Pandemi Dönemi Zorunlu Staj Dersi Uygulaması 

Madde 1-(1) Staj dersinin tanımına ve amacına uygun olacak şekilde yukarıda kapsamı belirtilmiş tüm 

öğrenciler için “Pandemi Dönemi Staj Programı” nın uygulama ve değerlendirme esasları Üniversitemiz önlisans 

ve lisans bölümleri tarafından belirlenecektir. Bu staj programı, her birimin staj komisyonunca hazırlanacak ve 

bölüm akademik kurulunda görüşülerek karara bağlandıktan sonra uygulanacaktır.  

Madde 2-(1) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi yaz dönemi zorunlu staj yapacak öğrenciler için aşağıdaki 

Madde 5’de açıklanan yöntemlerden biri, öğrenci tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden tercih 

edilecek ve tercihi yüz yüze staj yapmak şeklinde ise; öğrencinin ve staj yapacağı kurum yetkilisinin imzasının 

bulunduğu ve yeni tarihli staj başvuru belgesini Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) yüklemek, farklı bir dijital 

ortamdan veya kargo yolu ile ilgili birimine ulaştırması şartıyla işleme alınacaktır. Yüzyüze veya uzaktan eğitim 

yolu ile öğrenci oldukları birimlerinde staj yapacak olan öğrencilerin ise OBS üzerinden yapmış oldukları 

tercihler sonrası öğrenci oldukları birimlerin e-posta adreslerine öğrenci bilgilerinin yer aldığı ve tercihlerini 

belirtir bir mesaj göndermeleri yeterli olacaktır.  

Madde 3-(1) Yaptırılacak stajın kredi/AKTS’si öğrencilerin mezuniyeti için gerekli kredi/AKTS toplamından 

eksik kalmaması için, mevcut örgün öğretimdeki staj ile aynı kredi/AKTS’ye sahip olması gerekir. Staj programı 

kapsamında yer alacak stajyer öğrencilerin tercih durumlarına göre süreçteki sorumlulukları ve kendilerinden 

beklenilenler ilgili birimin staj komisyonlarınca belirlenir ve öğrencilere duyurulur.  

Madde 4-(1) Staj programında ne tür eğitim faaliyetlerinin ve uygulamaların yer alacağı, kapsamları ve nasıl 

uygulanacağı aşağıdaki hususlar da dikkate alınarak bölüm/program staj komisyonlarınca ve yönetim 

kurullarınca belirlenir. Birimler kendi eğitim ve öğretimleri için özel koşul ve şartlar belirleyebilir.  

a) Birim staj komisyonlarınca öğrencilerden proje yapmaları, ödev veya bir araştırma yapmaları ya da 

belirli bir konuda rapor yazarak staj dosyası hazırlamalarını ister. 

b) Önlisans ve Lisans eğitimi veren birimlerin bölüm başkanlıklarınca 20 farklı Temel Araştırma alanı 

belirlenerek, staj komisyonlarınca öğrencilerin tercihine sunulur, her öğrenci seçtikleri temel alanın altında 

hazırlayacakları ödev/raporun konu başlığını birim e-postalarına gönderecekleri dilekçelerde belirtecekler ve staj 

komisyonun onayı sonrası ödev/rapor hazırlamaları istenir, 

c) Öğrencilerin eğitim ve öğretim bilgilerini arttırmaya yönelik videolar/video linkleri ile dokümanların 

OBS üzerinden birim staj komisyonlarınca paylaşıma açılması sağlanır,  

d) Birim Staj komisyonlarınca, öğrencilerin süreç içerisinde hazırlayacakları; günlük iş tanımları ve staj 

raporunun içerikleri birimlerin internet sayfalarında, OBS’den veya farklı dijital ortamlardan paylaşımı sağlanır, 



e) Staj programının süresi, örgün öğretimdeki staj süresiyle uyumlu olup, birim yönetim kurulu kararı 

ile kredisi aynı kalmak koşulu ile %50 azaltılabilir. 

  f) Staj sonunda stajını tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden (OBS) veya birimleri 

tarafından ilan edilen farklı bir dijital ortamdan staj defteri (raporu) hazırlayarak birimlerine göndereceklerdir. 

Yine bu rapor/defterin ıslak imzalı hali örgün eğitime geçildikten sonra birim sekreterliklerine teslim edilecektir, 

  g) Stajın değerlendirmesi, ilgili birim staj komisyonlarınca staj defteri (raporu) üzerinden yapılacaktır. 

h) Yüzyüze veya uzaktan yapılacak staj süreleri birim komisyon önerisi ve yönetim kurulu kararı ile 

pandemi dönemini kapsamak koşulu ile %50 azaltılabilir. Yüz yüze stajı tercih eden öğrencilerin SGK primleri 

bu süreye göre ödenecektir 

Madde 5-(1) Bu uygulama ve değerlendirme esaslarının kapsamında yer alan tüm öğrenciler: 

a)  Staj yerlerini kendileri bulmaları durumunda mevcut staj yönergesine göre, yasal sorumlulukları 

kendilerine ait olmak kaydıyla stajlarını yapabilirler.  

b)  Stajlarını pandemi sonrası uygun olan bir dönemde yapabilirler.  

c) Öğrenciler, kontenjan sınırı olmaksızın önlisans ve lisans eğitimi veren birimlerinde uzaktan öğretim 

yöntemiyle yapabilirler. 

d) Öğrenciler, birimlerinin belirleyeceği kontenjanlar dahilinde yüz yüze staj yapmayı tercih eden ve yazılı 

olarak dilekçelerinde beyan etmeleri ve birim staj komisyonlarınca kabul edilmeleri halinde 

birimlerinde yüzyüze staj yapabilirler. Yüzyüze staja başvurduğu halde kabul edilmeyen adaylar, yine 

birimlerinde ancak uzaktan öğretim yöntemine dahil edileceklerdir.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yaz Dönemi Zorunlu Staj Takvimi 

Madde 7-(1) Yaz dönemi staj uygulaması pandemi süreci sonuna kadar uygulanacaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 8-(1) Uygulama esaslarında belirtilmeyen durumlarda birim yönetim kurulu karar verir. 

Yürürlük  

Madde 9- (1) Bu esaslar Senato’da kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 10- (1) Bu esasların hükümlerini Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür 

 

 

 


