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AÇIKLAMA
Staj başvurusu ve akabinde diğer staj iş|emlerinde herhangi bir aksaklık, yanlışlık ya
da gecikmenin yaşanmaması için, öncelikle, Uşak Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi staj yönergesi, Şehir ve Bölge planlama Bölümü staj uygulama usul ve
Esasları, yanı sıra stajla ilgiliformları Fakü|te internet sitesinden ya da Öğrenci İşleri
Biriminden temin ederek dikkatlice okuyunuz. Ardından, Fakülte Staj Yönergesi ve

Bölünı Staj Uygulanıa Usul ve Esaslarında açıklanan koşullara uygun bir staj yeri
bulunuz (Staj yeri bulnıa sorumluluğu öğrenciye aittir).
Staj Başvurusu

l3.05.20l9

_

24.05.2019

Staj evraklarının staj yetkilisine zanıanında iletilmesi öğrencinin sorumluluğundadır.

Bu bağlamda, Staj Başvuru Formunun ilgili yerlerini bilgisayar ortamında eksiksiz
bir Şekilde doldurarak, 2 nüsha çıktısını staj yapacağınız kuruluştaki Staj Yetkilisine
onaylatıı-ıız (kaşe ve inıza).

stajın [ıaşlayabilmesi için, staj yetkilisine onaylatılan staj Başvuru Formunu
takvimde belirtilen başvuru süresi içinde Bölünr Staj Komisyonuna elden teslim
ediniz (Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınn-ıaz. Staj
Başvı"ırı-ı Fornıunu zamanında ve eksiksiz bir şekilde teslim etmeyen öğrenci staj
başvurrısu yapmamış sayı I ır).

Staj Başvurularının
Değerlendirilmesi
Staj Başvurusu
Değerlendirme
Sonuç|arının İlanı

SGK Girişi ve Staj

Evraklarının Temini

27.05.201914.06.2019

l4.06.20l9

17.06.2019 -

21.06.2019

Staj Başvurusunuıı onaylanıp oıraylaırnıadığını takip ediniz (Staj Başvurusu
onaylanınadan staja başlanamaz. BöIünı Staj Konrisyoııu tarafından onaylanmayan
kuruluşta staj yapılamaz).
Bölüm staj komisyonu tarafıııdan orıaylanmış staj Başıuru Formunun bir kopyasını
Ögrenci İşleri Birimine iletiniz ve SGK girişi yaptırınız.
Staj baŞlamadan önce Zorunlu Staj Formunu ve staj sırasında-sonrasında hazırlanıponaylanacak boş_ Staj Evraklarıırı (Staj Sicil Formu, Staj Devam Çizelgesi, Staj
Defteri) Ögrenci İşleri Biriminden alınız.

Staj Baş|ama Tarihi
(En erken)

0|.0,7.2019

Staj Bitiş Tarihi
(En geç)

09.08.2019

Staj BaŞvuru Formunda belirtilen tarihte ve kuruluşta stajınıza başlayıruz (Ögrenci
stajını Staj Başr,uru Formunda belirtilen kuruluşta yapmakla ve staj baş|ang,ç ,e bitiş
tarih leriııe uymakla yüküm Iüdür).

Minıarlık ve Tasarım Fakültesi Staj Yönergesi ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
staj uygulama usul ve Esaslarında tanımlanan biçimde stajınızı yapınız ve
tamamlayınız (Böltım staj komisyonu gerekli gördüğü hallerde, staj çalışmasını
yerinde izleyebilir, bilgi alabilir ve denetleyebilir).

Staj Evraltlarının
Teslim Edilmesi

02.09.2019 -

06.09.20l9

staj Defteri ve eklerini uşak Üniversitesi Şehir ve Bölge planlama Böliimü staj
uygulama usul ve Esaslarına uygun olarak hazırlayınız ve staj yetkilisine
onaylatııılz. staj sicil Formu, staj Defteri ve staj Devam Çizelgesini takvimde

belirtilen süre içinde Böltini Staj Komisyonuna elden imza karşılığında teslim ediniz
(Zanıanında teslim edilnıeyen staj evrakları Bölüm Staj Komisyonu tarafından
değerlenclirilmeye alınmaz ve öğrencinin stajı kabul edilmez. Bu durumda stajın

yenilenmesi gerekir).

Stajın
Değerlendirilmesi
Staj Değerlendirme
Sonuçlarının İlanı

Staj evrakları Bölüm Staj Komisyonu tarafından incelenir, ''Başarılı''

veya

09.09.2019 - "BaŞarısız" olarak değerlendirilir (Kurallara uygun olmayan staj evrakları Bölüm Sİaj
2,7.09.2019
Komisycıııtl tarafından başarısız olarak bildirilir). Sonuç|ar Ögrenci işleri BiriminÖ
gönderilerek öğrencinin not çizelgesine işlenir.
30.09.2019

Staj değerlendirnre sonııcunuzu takip ediniz.

' Ögrenci staj başvurusundan staj sonu değerlen«iirmesine kadar olan tüm süreci takip etmekle yükümlüdür.

