
T.C. 
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAKÜLTESİ 

STAJ İŞ AKIŞ ŞEMASI 
(İş akış şemasında belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır!!! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: Islak imzalı staj öneri formu ve staj başvuru formları; staj raporu / staj değerlendirme formu içerisinde teslim edilmelidir. Islak 

imza bulunmayan rapor / değerlendirme formları değerlendirmeye alınmayacak ve ilgili öğrencilerin staj işlemi başarısız sayılacaktır.  İş 

akış şemasında hüküm bulunmayan hallerde Bölüm Staj Komisyonu’nun kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.  

Staj iş akış şeması, staj başvuru formu ve staj sözleşmesinin okunması. (Öğrenci) 

Uygun staj yerlerinin alternatifli olarak belirlenmesi. (Öğrenci) 

 

Staj başvurularının yapılması. (Öğrenci) 

 Yaz döneminde açılacak iki staj döneminden birinin öğrenci tarafından seçilmesi,  

(1. Staj Dönemi: 26 Temmuz – 20 Ağustos 2021, 2. Staj Dönemi: 23 Ağustos – 20 Eylül 2021) 

 Staj yerinin öğrenci tarafından Bölüm Staj Komisyonuna 13 Haziran 2021 tarihine kadar alternatifli olarak önerilmesi, 

(Web sitemiz üzerinden oluşturulacak çevrimiçi form kullanılarak alternatifli staj yeri öneri formunun sisteme yüklenmesi) 

 Bölüm Staj Komisyonunun alternatifli staj yerleri içerisinden uygun staj yerini 15 Haziran 2021 tarihine kadar belirlemesi, 

 Bölüm Staj Komisyonları tarafından kabul edilen staj yerlerinin 16 Haziran 2021 tarihinde internet sitemizde açıklanması, 

 Staj yerlerinin açıklanmasını müteakip, Dekanlık onaylı staj başvuru formlarının internet sitemiz üzerinden 2 nüsha 

olarak (biri işyerinde kalacak şekilde) çıktısının alınması, 

 Staj formlarında gerekli bilgilerin öğrenci ve işyeri tarafından doldurulması, kaşelenerek imzalanması ve onaylanması, 

 İşyeri tarafından onaylı Staj Başvuru formlarının 27 Haziran 2021 tarihine kadar dijital olarak teslim edilmesi. 

(İnternet sitemiz üzerinden oluşturulacak çevrimiçi form kullanılarak staj başvuru formunun dijital olarak teslim edilmesi) 

 

Stajyer öğrenci bilgilerinin bölümler tarafından elektronik olarak doldurulması ve formların ÜBYS üzerinden 30 Haziran 

2021 tarihine kadar Dekanlığa bildirilmesi. (Bölüm) 

 

Bölümlerden bildirilen bilgiler dâhilinde stajyer öğrencilerin 05– 16 Temmuz 2021 ve 09 – 20 Ağustos 2021 tarihleri 

arasında SGK girişlerinin yapılması, bilgilerin Rektörlüğe gönderilmesi, sigorta giriş bildirgelerinin Bölüm Sekreterliklerine 

teslim edilmesi. (Fakülte) 

STAJ İŞLEMLERİ (Öğrenci) 

1. Dönem: 26 Temmuz – 20 Ağustos 2021 (20 iş günü) 
2. Dönem: 23 Ağustos – 20 Eylül 2021 (20 iş günü) 

Staj Raporu / Staj Değerlendirme Formlarının, 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim yılı Güz Döneminin ilk 3 haftası içerisinde 

Bölüm Sekreterliğine teslim edilmesi (Öğrenci) 

Staj Raporu / Staj Değerlendirme Formlarının Bölüm Staj Komisyonu tarafından dönem içerisinde değerlendirmesi ve 

Dekanlığa bildirilmesi (Tarihler Bölümler tarafından belirlenecektir) (Bölüm) 

İnternet sitemiz üzerinden çevrimiçi teslim edilen formların 29 Haziran 2021 tarihine kadar Bölüm Staj Komisyonu 

tarafından onaylanması. (Bölüm) 

 

İnternet sitemiz üzerinden çevrimiçi teslim edilen formların 30 Haziran 2021 tarihine kadar Fakülte Staj Komisyonu 

tarafından onaylanması (Fakülte) 

 

Staj işlemleri onaylanan öğrencilerin 26 Temmuz 2021 ve 23 Ağustos 2021 tarihleri öncesinde sigorta giriş bildirgelerini e-

devlet üzerinden teslim alması. (Öğrenci) 

Kesinleşen stajyer öğrenci listesinin 01 Temmuz 2021 tarihine kadar internet sitemiz üzerinden açıklanması. (Fakülte) 

 


