Ana ilkeler:
•

Enstitü, öğrenci olarak başvuruları kabul ettiği fakülte ve bölümlerden her seviyede lisans
öğrencisinin staj başvuru dilekçelerini dikkate alır. Ancak adayın kendi okulu staj komisyonuna
başvurusu ile oluşturulan ve resmi olarak Enstitümüz Müdürlüğüne iletilen onaylı belge staj
başvuru belgesi olarak kabul edilir. İlgili işlemleri Evrak Kayıt ve Öğrenci İşleri yürütmektedir.

•

Stajyerler kendi okullarınca bildirilen devam etmekle zorunlu oldukları işgünleri süresince ve
enstitümüzün ilan ettiği tarih aralığında staj yapacaklarını başvuruları ile taahhüt ederler. Farklı
süreler için staj yapıyor olsalar dahi o dönemin tüm stajyerleri için Stajlarının ilk günü aşağıdaki
programda belirtilen ilk gün ile başlar; resmi olarak belirtilen staj iş günü sürelerinin son günü
mesai bitimi ile sona erer.

•

Program ve içerik Enstitü web sitesinde bu yazının yıl boyunca duyurulduğu bu sayfanın altında
başvurular öncesinde duyurulur. Lütfen başvurunuz öncesinde ilgili belgeyi inceleyerek bilgi
edininiz <Staj(Dönem, Yıl)> şeklinde adlandırılan bu belge ait olduğu dönem için,
Stajyer kabul eden bölümler
Kabul edilecek stajyer sayısını(kontenjan)
Staj tarih aralığını
Konu başlıklarını ve çalışma takvimi ile
Döneme ait benzer duyuruları içerir.

•

Kontenjanı aşan sayıda başvuru durumlarında kontenjanı karşılayan son başvuru sonrasında
enstitü daha sonraki adayları reddetme hakkına sahiptir (sıralamada resmi evraktaki başvuru
tarihi esas alınır, not ortalaması, sınıf, okul ya da uygulama tecrübesi gibi kıstaslar - fırsat
eşitsizliği yaratmamak adına - gözetilemez).

•

Staj belli bir iş disiplini ve takvimi içerisinde sürer. Staj yapan, çalışmayı uygulayan araştırmacıya,
laboratuar ve staj sorumlusuna karşı sorumludur. Her 20 iş günü için mazeretli 1 (bir) günden
daha fazla ya da mazeret bildirmeksizin staja gelmemek stajın Başarısız olarak sonlanmasına
sebep olur

•

Her ne kadar staj değerlendirme sistemine etki etmese de stajyer staj süresi içinde seçtiği bir
konu hakkında en az bir seminer verir.

•

Stajyer öğrenciler, enstitüde verilen öğle yemekleri ile mesai saati öncesi ve bitiminde okul
binasına geliş ve gidişleri sağlayan servisten staj süreleri boyunca ücretsiz yararlanırlar.

•

Gerektirdiği şartlarda data gizliliğine yönelik bir belge stajyer tarafından imzalanır.

