Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Staj Duyurusu
•
•
•

Bölümümüzde EEM298 Staj I ve EEM398 Staj II olmak üzere 2 adet zorunlu staj vardır.

•

Stajlar sadece yaz döneminde yapılabilir. Bu yıl (2016-2017 öğretim yılı sonu) için staj
tarihleri 5 Haziran-15 Eylül 2017’dir. Bu tarih aralığının dışında staj yapılamaz.

•

Staj başlangıç ve bitiş tarihleri yukarıda belirtilen tarih aralığında ve Pazartesi günü
başlangıç yapılacak şekilde istenilen bir tarihte yapılabilir.

•
•

Yaz okuluna kalan öğrenciler yaz okulu süresince staj yapamazlar.

•

•

Staj yapılacak işyerinde en az 1 tane bölümle ilgili mühendis olmalıdır.
Staj süresi 2015 ve sonrası girişli öğrenciler için 20 işgünü, 2015 öncesi girişliler için 25
işgünüdür.

Resmi tatil günlerinde ve Pazar günlerinde staj yapılamaz. Bu nedenle staj tarihlerini
belirlerken bunlara dikkat edilmelidir.
Bu yıl için evrakların (2 adet Form-2 ve 3 adet Form-3) son teslim tarihi 18 Mayıs
Perşembe günüdür. Lütfen evrak teslimini son güne bırakmayınız.
Staj defterinin formatı bölüm web sitesindeki “Staj Bilgi ve Formları” sayfasında ”Staj
Defteri Hazırlama Kılavuzu” olarak yer almaktadır. Bu formata göre defteri öğrenci
oluşturur (Öğrenciye hali hazırda bir defter verilmeyecektir).

Staj Başlangıcı için işlemler
İş yerine staj başvurusu için bölüm web sitesindeki “Staj Bilgi ve Formları” sayfasında yer
alan “Zorunlu Staj Formu” ve “Form-1 (iş yeri başvuru dilekçesi)” doldurularak (imza
kısımları imzalatılarak) verilir (Bu formlar zorunlu değildir, iş yeri isterse götürülecektir). Bu
formları doldururken yapılacak stajın iş gününü kontrol ediniz. Sitede verilen formlarda 25
işgünü yazmaktadır.
İş yeri başvurunuza olumlu yanıt verdiyse “Form-2 (iş yeri kabul yazısı)” den 2 adet,
“Form-3 (Başvuru Formu)” den 3 adet çıktı alınarak öğrenci kendisiyle ilgili yerleri doldurup
iş yerine götürür. İş yerine ilgili yerleri doldurttuktan (imza kısımları da imzalatıldıktan)
sonra Bölüm Staj Komisyonu’na teslim eder.
Form-3’ de yer alan “Öğretim Yılı/Dönemi” kısmı “2016-2017 Bahar Dönemi” şeklinde doldurulabilir.
Form-2 ve Form-3 doldurulup resimler yapıştırılarak bölüm staj komisyonuna teslim edilir. (Lütfen resimsiz ve
eksik doldurulmuş formlarla gelmeyiniz).

Bu yıl için evrakların (2 adet Form-2 ve 3 adet Form-3) son teslim tarihi 18 Mayıs
Perşembe günüdür. (Herhangi bir aksama yaşanmaması için LÜTFEN formların teslimini
son güne bırakmayınız).

