STAJ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

 Mezun olabilmek için en az kaç gün staj yapmalıyım?
Bölüm öğrencilerinin mezun olabilmeleri için; Bilgisayar Mühendisliği Staj Komisyonunca
kabul edilecek her biri 30 iş günü olan iki ayrı staj (toplam 60 iş günü) yapmaları zorunludur.

 Stajları bölerek yapabilir miyiz?
Her bir staj art arda 30 iş günü olacak şekilde bölünmeden tek seferde yapılmalıdır. Birinci
stajımı 20 gün yaptım ikinci stajımı 40 gün yapayım gibi bir durum söz konusu değildir. 20 gün
staj yaptım yaz okulu başladı (veya farklı bir sebep) bir ay sonra stajımın kalan 10 gününü
yaptım gibi durumlarda kabul edilmemektedir.
 Firma, başvurumda, stajın zorunlu olduğuna dair zorunlu belge istiyor. Ne yapmalıyım?
Staj başvuru formuna fotoğrafınızı yapıştırıp bölüm Başkanına onaylatmanız yeterli olacaktır.
İlgili form bölüm web sayfasından elektronik olarak temin edilebilir.
 Yaz okulu ile birlikte staj yapılabilir mi?
Selçuk Üniversitesi veya başka bir üniversitede, yaz okuluna devam eden öğrenciler, yaz
okulu süresince staj yapamazlar.
 Bir yaz döneminde iki staj yapılabilir mi?
 Stajlar en az ayrı iki yaz döneminde yapılmalıdır.
 Stajla 2. Staj arasında en az bir akademik eğitim öğretim yılının geçmesi şarttır.
 Bölüm Staj Komisyonu kararı ile sadece tüm derslerini tamamlamış (mezun
durumunda olan öğrenciler), staj komisyonunun belirlediği tarihler doğrultusunda,
eğitim öğretim ve sınav dönemlerinde stajlarını yapabilirler, aynı zamanda her iki
stajını da art arda yapabilirler.
 Başvurduğum firma sonuçları geç açıklayacak, sorun olur mu?
Bu durumda olan öğrencilerin staj son başvuru tarihine kadar belgelerini teslim edebilecekleri
alternatif staj yeri bulmaları gerekmektedir. Staj başlama ve bitiş tarihleri aynı kalmak koşulu
ile öğrenciler daha sonra staj yerinin ismini değiştirebilirler.
 Staj en erken hangi gün başlayacak?
 Stajlar en erken Bahar Dönemi Bütünleme tarihlerinin bitiminden itibaren ilk
pazartesi günü başlamalıdır. Daha öncesi Akademik öğretim yılına girdiği için staj
başlatılamaz.
 Stajlar mutlaka pazartesi günü başlatılmalıdır. Hafta ortasında (Salı, Çarşamba vb.)
staj başlatılamaz.
 Aynı firmada iki staj yapılabilir mi?

Öğrenciler stajlarını farklı kurumlarda yapmak zorundadırlar. Fakat gerek duyulduğunda, staj
komisyonunun görüşü alınarak aynı kurumun farklı birimlerinde de yapabilirler.
 Staj defterinde neler olacak?
Staj Defteri ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir.
 Staj Defterine yazılacak yazılar bilgisayar veya dolma kalem ile norm yazı ile yazılır.
 Staj Defterindeki yazılar fotokopi olamaz
 Şekiller, resimler teknik resim kurallarına göre kurşun kalem veya bilgisayarda
çizilecektir. Ancak staj defterinin sayfaları resimlerle doldurulmamalı, yapılan iş ile
ilgili gerekli açıklamalar yapılmalıdır.
 Anlatımda pasif filler kullanılacaktır. (yapıldı, görüldü vb.)
 Staj boyunca yapılacak işler günlük olarak yazılmalıdır.
 Staj süresinde her bir gün için, yapılan işlerin detaylı açıklaması ve her iş sonunda
elde edilen bilginin özeti tek sayfada verilmelidir.
 Staj Defteri dokümantasyon bilgilerinin ekleneceği bir defter değildir. Onun için staj
defterine kitap, dergi, internet vb. yerlerde bulunan bilgiler eklenmeyecek, sadece
yapılan işin niteliği ile ilgili olan bilgiler yazılabilecektir.
 Staj defteri kodlamalar içermemelidir. Staj süresi boyunca yapılacak kodlamalar CD
halinde komisyona teslim edilmelidir.
 Bazı firmalar kodları vermeyebiliyor, bu durumda cd içeriğinde ne olacak?
Kod vermeyen firmalar için öğrenciler yaptıkları işlerin görsellerini alarak CD’ye koyabilirler.
Görselin de alınamadığı durumlarda ise staj komisyonuna danışılmalıdır.
 Hafta sonu staj yapılır mı? Yapılırsa ekstra bir belge gerekli midir?
Staj yerlerinde tatil günlerinde de çalışılıyor ve öğrenci staja devam ediyorsa bu durum kurum
staj amirince belgelendirilmelidir.
 Çalıştığımız yerde tek bir mühendis yeterli mi?
Staj yapılacak kurumda en az bir Bilgisayar Mühendisinin bulunması gereklidir. Ancak
Bilgisayar Mühendisinin olmadığı yerlerde en az bir Yazılım, Bilgisayar Bilimleri, Sistem veya
Elektronik Mühendisi olması şartı aranır. Aksi takdirde öğrencinin başka bir kurum/kuruluş
bulması gerekmektedir.
 Çalıştığımız yerde bizimle kimin ilgileneceği henüz belli değil problem olur mu?
 Staj başvuruları yapılırken öğrencinin staj boyunca neler yapacağını, onlarla kimin
ilgileneceği, stajın onun için faydalı olup olamayacağı gibi bilgileri kuruma sorarak
öğrenmesi ve staj yerini değerlendirmesi öğrencinin faydasına olmaktadır. Böylelikle
öğrenci daha sonra stajı ile ilgili olumsuz, verimsiz bir durumla karşılaşmaz ve bu
durum stajın kabul edilmesini de kolaylaştırır.
 Öğrencinin staj yeri, staj çalışmaları ile ilgili bilgi edinememesi kendi stajı için
beklenmeyen durumlar oluşturabilir (Örn. Staj yeri bizimle ilgilenmedi, staj süresi
boyunca hiçbir iş yaptırmadı /proje vermedi vb.). Bu gibi durumlar ise stajın verimsiz
geçmesini sağlar ve Staj komisyonu tarafından stajın kabul edilmesini zorlaştırır.
Bunlar dışında ekstra bir sakıncası yoktur.

 Staja nasıl başvuracağım ve hangi aşamaları takip etmem gerekiyor?
Staj iş akış şemasını inceleyiniz.
 Staj Başvuru Belgelerinin ve Staj Dönüşü Belgelerin Teslim Tarihleri
Staj Başvuruları için: Staj Başvuru Formu, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Sağlık Hizmeti Bildirim
Formu en geç Nisan ayının son iş günü saat 17:00’a kadar Bölüm Staj Komisyonuna teslim
edilmelidir.
Staj Dönüşü Belge Teslimi: Staj Defteri, Staj Raporu, İşveren tarafından hazırlanmış
mühürlenmiş kapalı zarf içinde Staj Sicil Fişi, Staj boyunca yaptığı çalışmaların içeren CD en
geç ekim ayının son iş günü saat 17:00’a kadar Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilmelidir.
 Staj yapmamız için herhangi bir not ortalaması şartı var mı?
Stajların yapılabilmesi için herhangi bir not ortalama şartı yoktur. Ancak Bologna süreci gereği
öğrencilerin 1. Stajlarının kabul edilebilmesi için 3. sınıfa, 2. Stajlarının kabul edilebilmeleri
için de 4. Sınıfa geçmeleri gerekmektedir.
 Staj yapmak için her şey hazırken sürpriz olarak yaz okuluna kalmam gerekirse ne olacak?
Yaz okuluna devam eden öğrenciler staj yapamayacağı için tüm işlemler gerçekleşse dahi
öğrenci stajını yapamaz. Yaz okulu sürecinde staj yapılsa dahi kabul edilmez.
 Yurt dışında staj yapabilir miyim?
Evet. Yurtdışında staj yapılabilir. Ancak defter İngilizce doldurulmak zorundadır. Yurt dışında
staj içinde aynı başvuru prosedürü izlenir. Bu öğrencilerin Staj Sicil Belgesi ve Staj defterinin
onay sayfaları İngilizce hazırlanmıştır. Bu belgeler bölüm web sayfasından elektronik olarak
temin edilebilir.
 Bir işyerinde çalışıyorum. Çalıştığım süre staj olarak sayılır mı?
Bu durumda olan öğrenciler için 2 durum söz konusu olmaktadır.
 Öğrenci çalıştığı süre içerisinde o işletme için staj başvurusu yapar ve staj defteri
doldurursa o zaman öğrenci stajını yapmış sayılır.
 Öğrenci çalıştığı süre boyunca farklı bir kurumda da staj yapmak isteyebilir. Ancak staj
devam zorunluluğu bulunduğu için yalnızca çalıştığı kurumdan staj süreci boyunca (30
iş günü) izinli olduğu takdirde farklı bir firmada stajını yapabilir.
 Staj yeri bulamadım ne yapmam gerekiyor?
Staj yeri bulmak öğrencinin sorumluluğundadır.

