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Sayı :E-
Konu :Staj İşlemleri İş Akış Şemasının

Güncellenmesi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA
(Kalite Güvence Ofisi)

Üniversitemiz Kalite Çalışmaları kapsamında birimlerden beklenen PUKO çevriminin
tamamlanması konusunda;

Birim Danışma Kurulu Üyeleriyle yapılan 25.10.2021 tarihli toplantı sonucunda da yer alan
mesleki stajlara yönelik öneriler doğrultusunda Fakülte staj işlemleri iş akış şeması güncellenmiş olup
yazımız ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinize rica ederim.
 

Prof. Dr. Ali TÜRK
Dekan

Ek: Staj İşlemleri İş Akış Şeması (1 Syf.)

Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Tarih: 23.02.202253141124-060.99-221634



MiMARLIK FA,KIiLTEsi srAJ iSIEMLER| i:i AKlg gEMAsl

Staj iglemi Akr5r Adtmlart

Uygun

Staj

ilgili Dokiimanlar

U niversit : Staj Yonergesi/
Uzaktan l:gitim MYO

Doldurulrrp qrktrst altnan
ba5vuru formu

Doldurul :p grkhst altnan
basvuru lormu

U n ive rs it:/Fa ki.i lte/Bo li.i m
Staj Yonerge leri lilkeleri /
Esaslart

Staj Ydn(:rgesi

Staj Yiinergesi

Staj YOnorgesi

Staj Ycinr)rgesi

Fak0lte i;taj llkelerl

Staj Yiinr)rgesi

U niversite,/Fakii lte/B6lii m
Staj Ydn€ r8eleri /ilkeleri/
Esaslarl

U n ive rsil e/Fa k0 lte/B 6 | U rr
Staj Ydn(rrgeleri / llkeleri/
Esaslarl

Fakrilte !itaj I lkelerikomisyonu her ytl en geg aralrk ayl sonuna kadar, ilgili boli.im akademik
sunar. Bir kopyastnt b6ltim dekanlt!tna gdnderir.

Staj komisyonu tarafr nda bilgilendirme toplantrsr y'apll I r.

oIrenci staj yapabilmek iEin 6ncelikle i9 gLivenlif i ve i5 sa!lrIr efitimi altr.

OIrenci stai yapmak istediEii firma/kurum ile g6rijgerek on onay altr v<l varsa brosiir iletir.

tJygun goriilrrredi
(Sebep belirtilir)

Ziyarete gidildi

Olrenci, firma ve
ziyaretgi anket
formlarr online

olarak doldurulur.

Red

oB:s (oErenci Bilgi Sistemi) 0zerinden online bagvuru formunu rloldr-rrur.

ilgili BolUm Stai KomisYonu
fima/kurum, tarih ve ijn kosul

oprenci staj ba$vurusunu oBS'den glkh allr, imzalar

olrenci bagvuru formunu staj komisyonuna getirerek imzalatr ve kuruma onaylatll'.

SGK bagvurusu ogrenci taraftnda dekanlrfa yaprlrr ve muhaseb,e sorumlusu onay v€]rir.

Ogrenci staja baSlar.

O!retim eleman t ziyarete
gidebilir.

Stajrn ilk 10-15 giinleri arastnda ilgili staj
komisyonu ilgili kurum/firma ile ileti5im kurar'

Staj komisyonu cilrenci stajtnt delerlendirir.

Oirenci karara itiraz etmez.

Krsmen Kabul, Kabul

Takip r:den hafta iginde Bol0m durumu
yeniden delerlendiri r.

Sonug ilan edilir.

Staj Komisyonu

Staj Kom syonu

6ErJenci

OEienci

Muhasebe Birimi

0Erienci

oEietim Elemanr

Staj Komisyonu,
O!rtenci i5leri

Sadece 6drenci anket forrnu dolduruluc
Firma da sicil formu ile birlikte anket
forfiunu dolclurarak kapa t zarfla
iiBrenciye teslim edea veya posta ile
gtiderir Firma anketini staj komisyonu
sisteme gireL oErenci formu
doldurmazsa, slajr komisyona iletilmez,
staj basan notu Sirilemez

Komisyon baSkanl
OBS rjzerinden ba5arl
durumunu si:iteme

Srrer

Hazr rlaya nla r: Mi ma rl r k Fa kr,i ltesi Bcil um Staj Kom isyon I art

kuruluna staj raporunu

DE KAN


