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Staj ile İlgili Genel Bilgiler
• Bölümümüzde zorunlu staj 50 iş günüdür.
• 50 iş günü staj, iki farklı yerde 25 + 25 olarak yapılır.
• Proje Tabanlı Staj (PTS) ve Erasmus stajları 90 gün
bile olsa 25 gün olarak değerlendirilir.
• Stajlar II. sınıfın sonundan itibaren yapılmaya
başlanır fakat II. sınıfta olup alınması gereken
zorunlu dersleri almamış olan öğrencinin staja
başlamasına onay verilmeyebilir.

• Staj Başvurmadan Önce Ne Yapılır?
• Staj Komisyonu’na staj yapılacak iş yeri hakkında danışılır, onay
alınması durumunda başvuru başlatılır.
• Bölümün web sayfasında;
• Staj ile ilgili sık sorulan sorular
• Staj Kılavuzu ve
• Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi
incelenir.
http://www.cevre.anadolu.edu.tr/Staj.aspx

Staj Başvuruları Ne Zaman Başlar?
• Yaz stajları için başvurular Şubat ve Mart aylarında
başlar.
• Bazı kurumsal şirketler staj başvurularını kariyer.net
üzerinden almaktadırlar.

• Başvuru Nasıl Yapılır?
• Başvuru yapmadan önce iş yeri ile sözlü görüşülüp onay
alınır.
• Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj
Yönergesi Ek’ten 3 nüsha alınır, doldurulur ve iş yerine
onaylatılır.
• Onaylı formlar elden getirilemeyecek ise Faks ile
gönderilebilir (0-222-3239501, evrakın üzerine Çevre Müh.
Staj Komisyonu’na yazınız), e-mail kabul edilmeyecektir.
• Onaylı formlar Staj Komisyon Başkanı’na onaylatılır.

• Staj başlama tarihine 10 gün kala Staj Komisyonu
tarafından onaylanmış olan formun orijinal bir nüshası
Öğrenci İşleri SGK birimine götürülür ve SGK işlemleri
yaptırılır.
• Diğer nüshalardan birisi Staj Komisyonu’na teslim edilir.

• Diğeri nüsha ise staj başlangıcında iş yerine SGK belgesiyle
birlikte teslim edilir.

SGK İşlemi yaptırmadan kesinlikle staja başlamayınız !!!!

• Staja Başlama
• Staja başlandığı ilk gün sorumlu kişiye Anadolu Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesi’ndeki Öğrenci Staj Devam Çizelgesi
(EK-3) ve
• Kurum/Kuruluş Öğrenci Staj Değerlendirme Formu (EK-4)’ndaki ilgili
yerler doldurularak ve resim eklenerek (EK-4) ilgili kişiye teslim edilir ve
• Staj sonunda kapalı ve mühürlü zarf içerisinde teslim alınır.

• Staj sırasında dikkat edilecek unsurlar nelerdir?
• Staja

başladıktan

sonra

herhangi

bir

nedenle

staja

devam

edemeyecekseniz derhal öğrenci işleri (0-222-3213550- 6313) ile

temasa geçip SGK işleminizi sonlandırınız. Durumdan Staj Komisyonu’nu
haberdar ediniz.

• Stajda size izin verilmeyen detayları öğrenmeye veya belgelerin
kopyasını almaya kalkışmayınız, şirketin gizlilik esaslarına uyunuz.

• Stajda işe geliş gidiş saatlerine çok önem gösteriniz.
• Staj yerine uygun giysiler giymeye çalışınız.

Staj Raporu’nun Yazılması

• Staj Raporu yazım formatı güncellenmiştir. Çevre Mühendisliği öğrencileri staj
raporlarını bu formata göre yazacaktır (Yönerge'deki format dikkate alınmayacaktır).
• Formatta, iç çizelgeye gün-gün yapılanlar 2-3 cümle ile yazılacaktır. Staj Raporu'nun ana
gövdesi ise Tez Yazım formatına uygun olarak rapor şeklinde el ile yazılacaktır.
• İlgili Dokümanlar:
• Staj Rapor Formatı
• Dış ve İç Kapak
• Gün Çizelgesi
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