
Tek Staj

Her iki staj

Uygun değil 

(Başvuru 

iptal)

Uygun

Uygun değil Uygun

Fakültemiz web sayfasından temin edilecek olan İşe Başlama Bildirimi Formu’nun Fakülte Uygulamalı Eğitimler Koordinasyon Birimine Teslim 

Edilmesi (Bu form imza işlemleri tamamlandıktan sonra taratılıp staja başladığınız ilk gün Koordinasyon Birimine mail (mmfstaj@kastamonu.edu.tr) 

atılacaktır. Asıl belge öğrenci tarafından Staj dosyasında muhafaza edilecektir)

Not: Staj yeri değerlendirme formu ve staj işletme memnuniyet anketi formu işletme yetkilisi tarafından doldurulduktan sonra ayrı ayrı kapalı bir 

zarf içerisinde gizli ibareli olarak öğrenciye teslim edilmelidir.                          https://mmf.kastamonu.edu.tr/index.php/ogrenci/staj.html

Staj dosyasının (Staj defteri, 

staj yeri değerlendirme 

formu, Staj devam takip 

formu, Staj işletme 

memnuniyet anketi ve Staj 

öğrenci memnuniyet 

anketi) Bölüm staj 

komisyonuna teslim 

edilmesi

29 Mayıs 2023 Pazartesi - 2 Haziran 2023 Cuma                                                     (Stajını 

erken tamamlayan öğrenciler belirtilen tarihlerden önce evraklarını staj 

komisyonuna teslim edebilirler)

Staj komisyonu tarafından 

staj değerlendirme sınavı 

ve başarı notlarının 

girilmesi

29 Mayıs 2023 Pazartesi - 15 Haziran 2023 Perşembe                                                                 

(Bu tarih aralığında staj komisyonu tarafından net tarih belirlenecektir. Komisyon 

uygun görmesi durumunda belirtilen tarihten önce staj sınavı düzenlenebilir)

Bu süre bahar dönemi içerisinde öğrenci/işletme için uygun olan ve staj komisyonu 

tarafından onaylanmış tarih aralığıdır.                                                                                                                                      
Her iki stajın (Staj I ve Staj II) uygulama tarihi aynı olamaz. Uygulama öncelik sırası önce Staj I, 

sonra Staj II şeklinde olmalıdır                                                                                                                     

Tek stajı veya her iki stajı birden yapacak  öğrencilerimiz stajlarını                                                                                                             

28 Mayıs 2023 tarihine kadar  tamamlamış olmaları gerekmektedir.   

Bahar döneminde dersi olmayan (Müfredatında İşletmede Mesleki Eğitim Dersi olanlar için bu ders hariç) ve yalnızca staj dersi/derslerlerini (Staj-

I ve Staj-II) alabilecek öğrencilerimizin dikkatine

Bu şartları sağlayan öğrencilerimiz 2022-2023 Bahar yarı yılında tek staj veya her iki staj uygulamasını yapabileceklerdir

Dönem sonunda stajını tamamlaması durumunda Staj komisyonu 

tarafından sınava alınacaktır

Bahara Dönemi Kalan dersler

Staj başlama - bitiş süreci

SGK girişleri yapılmış ve sözleşmeleri imzalanmış 

öğrencilerin Bahar dönemi için Harç parası yatırması ve 

yatırdıkları harç ücretine ait dekontun  Fakültemiz 

Uyğulamalı Eğitimler Koordinasyon Birimine ((Tel: 366 

280 29 05) teslim edilmesi (mail atılması). 

Harç ücretini yatıran ve dekontu 

Fakültemiz Uyğulamalı Eğitimler 

Koordinasyon Birimine ibraz eden 

öğrencilerin staj dersleri UBYS üzerinden 

aktif hale getirilecektir. Böylece not girişi 

yapılabilecektir.

Bölüm staj komisyonu ve Fakülte tarafından onaylanan staj başvuru belgelerinin 2'şer nüshasının (öğrenci ve 

firma için) öğrenciye teslim edilmesi (Uyğulamalı Eğitimler Koordinasyon Birimi)                                                                                                                                                                                                                

Yukarıda belirtilen süreç öğrencinin SGK girişinin 

yaplmasındaki gecikmeyi önlemek için staja başlama 

tarihinden en az 20 gün öncesinde tamamlanmalıdır. 

SGK girişleri yetiştirilemeyen öğrencilerimiz staja 

başlayamazlar

Staj yeri öneri formunu Bölüm Staj Komisyonu Başkanına Onaylatmak. (Öğrenci)                                                                                                                                                                                 

Bu form öğrencinin il dışında olması durumunda öğrenci tarafından imzalanıp taratıldıktan sonra bölüm mail 

adresine ve Staj komisyonu başkanının mail adresine gönderilecektir. İlgili komisyon başkanı ile iletişime 

geçilecektir.

Öğrenci tarafından önerilen staj yerinin onaylanması. (Bölüm staj komisyonu başkanı)                                                                                                                                                                                                                           

Bu form öğrencinin il dışında olması durumunda Bölüm staj komisyonu başkanı tarafından imzalanıp 

taratıldıktan sonra öğrenciye mail ile gönderilmesi.Ayrıca bahar dönemi staj başvurusunda bulunanların staj 

öneri formlarının komisyon başkanı tarafından dosyalanması ve listelenmesi gerekmektedir. 

Staj başvuru formlarının (staj bilgi formu ve staj sözleşmesi) internet sitemiz üzerinden 3 nüsha olarak 

çıktısının alınması. (Öğrenci)

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

ve onaylanması. (Öğrenci - Firma) 

Bu döneme ait tüm dersler 

başarılmış olmalıdır. Alttan devam 

zorunluluğu olan veya olmayan 

ders olmamalıdır. 

Müfredatlarında İşletmede

Mesleki Eğitim Dersi varsa bu

ders hariç.           

Güz dönemi Kalan dersler

Müfredatlarındaki dersler, Staj-ı ve 

Staj -ıı

Staj yapılacak firmanın öğrenci tarafından bulunması (Öğrenci)

Öğrenci ve Firma tarafından İmzalanan ve Onaylanan Staj başvuru formlarının Fakültemiz Uyğulamalı Eğitimler 

Koordinasyon Birimine ((Tel: 366 280 29 05) teslim edilmesi. (Öğrenci)                                                                                                                                                                                                                                                                  

Öğrencinin staj yapmasının uygunluğunun danışman öğretim elemanına sorulması/onaylatılması. (Bölüm staj 

komisyonu başkanı/Öğrenci)                                                                                                                                                                       

Öğrencinin yalnızca staj dersinin/derslerinin kaldığının belirlenmesi öğrenci transkriptinden tespit edilmelidir.

 Bahar Dönemi Staj İş Akış Şeması aşağıda verilmiştir

Staj I veya 

Staj II
 Bahar Dönemi

Bahar Dönemi
Staj I ve Staj 

II


