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Staj Uygulama ve Değerlendirme Esasları 

 

Kapsam: 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle staj(lar)ı haricinde 
mezuniyeti için tüm şartlarını tamamlamış, staj(lar)ının tamamlanmasıyla birlikte kayıtlı 
olduğu programdan mezun olabilecek durumdaki öğrencileri ve 13/03/2020 tarihi itibariyle 
aktif staj döneminde olup, stajları durdurulan öğrencileri kapsamaktadır.  
 
Uygulama Esasları:  
1. Staj dersinin tanımına ve amacına uygun olacak şekilde yukarıda kapsamı belirtilmiş tüm 
öğrenciler için “pandemi dönemi staj programı”nın uygulama ve değerlendirme esasları 
bölüm tarafından belirlenecektir. Bu staj programı, bölüm staj komisyonunca hazırlanacak ve 
bölüm akademik kurulunda görüşülerek karara bağlandıktan sonra uygulanacaktır.  
2. Pandemi dönemi staj programı aşağıdaki şartları sağlamalıdır:  
i) Öğrencilerin mezuniyetini engellememesi için mevcut örgün eğitimdeki staj ile aynı kredi 
ve AKTS’ye sahip olacaktır.  
ii) Staj programı kapsamında yer alacak stajyer öğrencilerin süreçteki sorumlulukları ve 
kendilerinden beklenilenler açık ve net bir şekilde ifade edilecektir.  
iii) Mimarlık programının öğrenme çıktıları ile uyumlu olacaktır.  
iv) Staj programında ne tür eğitim faaliyetlerinin yer alacağı, kapsamları ve nasıl uygulanacağı 
aşağıdaki hususlar da dikkate alınarak açık bir şekilde belirtilecektir:  
- Öğrencilerin izlemelerine yönelik videolar veya video linkleri,  
- Öğrencilerin okumalarına yönelik metin kaynakları,  
- Staj komisyonlarınca, öğrencilerin süreç içerisinde hazırlayacakları; günlük iş tanımları ve 
staj raporunun içerikleri.  
v) Staj programının süresi, örgün staj süresiyle uyumlu olacaktır.  
vi) Staj programının formatı, bölüm staj komisyonunca uzaktan staj programlarına uygun 
olacak staj takip formu (beyan formu) oluşturularak, öğrenciler sorumluluklarını yerine 
getirip getirmediklerini bu form ile takip edeceklerdir. Staj sonunda bu form öğrenciler 
tarafından birimlere uzaktan eğitim sürecinde OBS sistemine yükleme yoluyla iletilecektir.  
vii) Staj sonunda ilgili öğrenciler birimlerine uzaktan eğitim sürecinde OBS sistemine yükleme 
staj defteri (raporu) hazırlayarak göndereceklerdir. Yine bu defterin ıslak imzalı hali örgün 
eğitime geçildikten sonra birim sekreterliklerine elden teslim edilecektir.  
viii) Stajın değerlendirmesi, ilgili birim staj komisyonlarınca staj defteri üzerinden 
yapılacaktır.  
3. Staj hariç, mezuniyet için ilgili program kapsamında tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş 
ve salgına yönelik olarak 13/03/2020 tarihi itibariyle alınan kararlar nedeniyle stajı yarım 
kalan mezuniyet durumundaki öğrenciler; 13/03/2020 tarihine kadar yapmış oldukları staj 
süresini gösterir belgeyi ve staj defterini e-posta ile bölüm staj komisyonlarına ulaştırmaları 
gerekmektedir. 


