T.C
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
STAJ İLKELERİ

1. Öğrenciler, zorunlu yaz stajları 30 iş günü (1 gün=8 saat) olarak yapacaklardır.
2. Öğrenciler, Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Staj Komisyonu tarafından
belirlenecek staj başlangıç ve bitiş tarihleri dışında başka bir tarihte staj
yapamazlar. Belirtilen tarih aralığı dışında yapılan stajlar değerlendirilmez.
3. Öğrenciler fakülte staj komisyonunca her eğitim öğretim yılı başında belirlenen
resmi veya özel kurum ya da kuruluşlara başvurarak, beyan edilen tarihlerde staj
yapıp yapamayacaklarını öğrenmelidir.
Önemli Not: Öğrenci, öğrenim gördüğü bölümle ilgili konuların dışında çalışma
yapan kurum ya da kuruluşlarda staj yapamaz.
4. Resmi veya özel kurum ya da kuruluşlarda staj yapması uygun görülen
öğrencilerin, ilgili kurum ya da kuruluştan staja kabul edildiklerine dair bir “Staj
Onay Belgesi” almaları zorunludur. Staj Onay Belgesi getirmeyen öğrenciler
stajlarına başlayamaz.
5. a) Staj Onay Belgesi
b) Dilekçe
c) Öğrenci Staj Kabul Belgesi (Fotoğraflı, öğrenci tarafından doldurulması
gereken kısımlar doldurulmuş ve imzalanmış olarak) ilan edilen tarihe kadar
Bölüm sekreterliklerine ya da bölüm staj koordinatörüne teslim edilmelidir.
Bu belgeler (Staj Onay Belgesi ve Dilekçe), Bölüm Staj Komisyonu üyeleri
tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda, talep ettiği yerde
staj yapması uygun görülmeyen öğrencilere, bu durum bildirilecektir. Staj
Onay Belgesi ve dilekçe örneği Form 2a, Form 2b ve Form 2c’ de verilmiştir.
6. Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesinde staj yapmak isteyen öğrenciler de bir dilekçe
ve Öğrenci Staj Kabul Belgesi (Fotoğraflı, öğrenci tarafından doldurulması
gereken kısımlar doldurulmuş ve imzalanmış olarak) ile birlikte Fakülte
sekreterliğine başvurmalıdırlar. Dilekçe örneği Form 3’de verilmiştir.

7. Öğrenciler staja başlamadan önce alacakları staj defterlerini günü gününe
doldurmalı ve staj yaptıkları kurum veya kuruluştaki yetkili bir kişiye
imzalatmalıdır.
8. Kurumlar, kendilerine iletilen “Öğrenci Staj Değerlendirme Formu”nu (Form 4
öğrencinin stajdaki başarısını belirten belge) doldurarak Siirt Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Staj Komisyonu tarafından belirlenen tarihe kadar göndermelidir.
9. Eğitim-öğretim sezonu başladıktan sonra güz yarıyılı içerisinde, bölüm staj
koordinatörlerinin ilan ettiği tarihte bölüm staj komisyonları tarafından sözlü staj
sınavı yapılacaktır. Yaz stajını tamamlayan her öğrencinin staj defterleri ile birlikte
bu sınava katılması zorunludur.
10. Zorunlu yaz stajını tamamlayan öğrenciler, 7. veya 8. yarıyıl eğitim-öğretim
dönemi içerisinde “Kurum İçi Staj”larını bitireceklerdir.
11. Kurum İçi Staj, 15 iş günü olarak tamamlanacaktır. Bölüm öğretim üyelerinin
mevcut projelerinde sahada / laboratuarda çalışarak tamamlanacak Kurum İçi
Stajlar, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin programlarına bağlı olarak dizayn
edilebilecek tarzda hafta içi ya da hafta sonu olarak toplam 120 saat (15 gün x 8
saat) üzerinden hesaplanacaktır.
12.Öğrenciler,

Kurum İçi Staj yaptıkları her gün için; beraber çalıştıkları öğretim

üyesinin imzasının bulunduğu yoklama formlarını bölüm staj koordinatörüne
teslim etmelidirler.

STAJ FORMLARI
Form 1. Ziraat Fakültesi staj baĢvuru formu

T.C.
SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
………………………………………BÖLÜM BAġKANLIĞI’NA
Siirt, ….…/ ……../ ...
Bölümünüz ……………….. numaralı, ……………sınıf

öğrencisiyim. Stajımı

staj komisyonunun uygun göreceği tarihler arasında fakültemiz Tesis ya da
Birimlerinde yapmak istiyorum. ĠletiĢim ve nüfus bilgilerim aĢağıdadır.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

Ad, Soyad :
Ġmza
:

Öğrenciye Ait Genel
Bilgiler

Öğrenci No
Adı ve Soyadı
TC Kimlik No
Telefon (Cep)
E-Posta
Adres

Form 2a. Bölüm Stajını fakülte dıĢında yapacak öğrenciler için baĢvuru formu

……………………………………………………………….’NA
, …/…... /…....

Siirt

Üniversitesi,

Ziraat

Fakültesi,

…………………..….……...…

Bölümü

………………………….. numaralı, …………..sınf öğrencisiyim. Zorunlu otuz (30)
günlük bölüm stajımı iĢyerinizde/kurumunuzda/iĢletmenizde yapmak istiyorum.
ĠletiĢim bilgilerim ve staj yapmak istediğim döneme iliĢkin bilgiler aĢağıdadır.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Adı,Soyadı:

Staj Bilgileri

Öğrenciye Ait Genel Bilgiler

Ġmza

:

Üniversite / Fakülte:
Bölüm:
Öğrenci No:
Adı ve Soyadı:
Telefon (Cep):
E-Posta:
Adres:

Eğitim-Öğretim Yılı
Dönemi
Staj Yeri
Staj BaĢlama Tarihi
Staj BitiĢ Tarihi

Bölüm

DanıĢman

Bölüm BaĢkanı

Onay/İmza

Kurumunuzda staj yapması
Uygundur/Değildir
İmza

Tarih …/…/20..

Form 2b. Bölüm Stajını fakülte dıĢında yapacak öğrenciler için dilekçe formu

T.C.
SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
………………………… BÖLÜMÜ BAġKANLIĞI’NA
Siirt, ... /... /20..

Bölümünüzün ………… sınıf,

............................ numaralı öğrencisiyim.

Otuz (30) iĢ günü yapmam gereken bölüm stajımı ....../...../...... - ....../...../.....
tarihleri arasında .......................................................................................... ’da
yapmak istiyorum. BaĢvuru formum ve iĢ yerinden/kurumdan/iĢletmeden almıĢ
olduğum iĢyeri tanıtım ve staj kabul belgesi ekte sunulmuĢtur.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

Adı-Soyadı
Ġmza

Form 2c. ĠĢyeri tanıtım ve staj kabul belgesi

T.C.
SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
………………………..………. BÖLÜMÜ BAġKANLIĞI’NA
SĠĠRT, ….. /…. /20….

Bölümünüz…………
sınıf
………………………..
numaralı
öğrencisi
……………………………………………………… ’nin otuz (30) iĢ günü bölüm stajını
iĢyerimizde/kurumumuzda
..........................................
tarihleri
arasında
yapmak istemesi ile ilgili baĢvurusu değerlendirilmiĢ ve talebi uygun
görülmüĢtür.
Bilgilerinize arz ederim.
FORMU DOLDURAN YÖNETĠCĠNĠN
Ünvanı
Adı-Soyadı
Ġmza ve KaĢesi

STAJ YAPILACAK ĠġYERĠNĠN
Ġsim ve Ünvanı
ÇalıĢılacak ġube
ÇalıĢılacak Bölüm
Personel Sayısı
Mühendis Sayısı
Faaliyet Alanı
Adres
Telefon ve Faks
e-mail ve Ġnternet
Adresi
Stajerden Sorumlu KiĢi
imza ve KaĢesi

Form 3. Bölüm Stajını fakülte dıĢında yapan öğrenciler için değerlendirme formu

(G İ Z L İ D İ R)
T.C.
SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
ÖĞRENCĠ STAJ BELGESĠ
(BÖLÜM STAJI ĠÇĠN)

ÖĞRENCĠNĠN
Adı Soyadı
Bölümü
Numarası

:...................................................................
:...................................................................
:...................................................................

FOTOĞRAF

Staj Kurumu :
....................................................................................................
...
Adresi: ………........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................
Staj Amiri (Unvanı, Adı, Soyadı): .........................................................................

Yukarıda fotoğrafı bulunan bölümünüz ………… sınıf ………………………..
numaralı öğrencisi ……………………………………………………… otuz (30) iĢ günü
bölüm stajını iĢyerimizde/kurumumuzda .......................................... tarihleri
arasında yapmıĢ ve çalıĢtığı konularda BAġARILI/ BAġARISIZ olmuĢtur.
Bilgilerinize arz ederim.

Ġmza/KaĢe
Not: Bu belge staj bitiminde staj amiri tarafından doldurulup onaylandıktan sonra SĠĠRT
ÜNĠVERSĠTESĠ, ZĠRAAT FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI, 42075, Kezer Kampüsü-SĠĠRT adresine
kapalı bir zarf ile gönderilmelidir.

Form 4. Fakültede yapılan Bölüm Stajı Değerlendirme formu

T.C.
SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ
ZĠRAAT FAKÜLTESĠ
………………………………………BÖLÜM BAġKANLIĞI’NA
Siirt, ...../....../20....

Bölümümüz
...............sınıf,.........................numaralı
öğrencisi
............................................................, …../ …../…… - …./ …../ …… tarihleri
arasında ……………………………….. stajını yapmıĢ ve yapılan staj sınavında
BAġARILI / BAġARISIZ olmuĢtur.
Gereğini saygılarımla arz ederim.

Staj Komisyon BaĢkanı

Üye

Üye

