Staj yapacak olan öğrenci, bölüm web sayfasındaki Staj bölümünü
incelemeli ve Staj Rehberini mutlaka okumalıdır.
Staj Rehberi

Staj yapılacak işletme, öğrenci tarafından belirlenir.

Öğrenci, staj işlemlerine başlarken ilgili staj için
aşağıdaki formları hazırlamalıdır:
Staj Kabul Formu (üç nüsha)
Staj Sicil Fişi (bir nüsha)

Staj Yeri Bilgi Formu'nda yer alan işletme hakkındaki bilgiler,
işletme tarafından doldurulup, kaşelenir ve imzalanır.

İlgili staj bölüm komisyonundaki bir üye tarafından staj yerinin
uygunluğu kontrol edilir ve onayı alınır.
Bölüm Komisyonları

Staj yeri onaylandı mı?

Hayır

Evet

Hayır
Staja başlama tarihleri uygun mu?

Evet
Staj Kabul Formu, ilgili stajın komisyon üyelerinden birine
onaylatılır.
http://www.balikesir.edu.tr/site/icerik/muhendislik-fakultesi-1122

Staj Kabul Formu
imzalandı mı?

Hayır

Evet

Staj yapılacak işyeri
tarafından devlet katkısı
sağlanacak mı?

Evet

Hayır

Öğrenci tarafından doldurulmalıdır.
(Kamu kurum ve kuruluşları hariç)
http://www.balikesir.edu.tr/bau_yonetim/yukleme/birim/4/DevletKatkisiFormuEk.docx

Öğrenci, Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS) üzerinden staj başvuru işlemi yapar.
(OBS Başvuru Adımları, Staj Rehberi'nde detaylı olarak belirtilmektedir.)

Staj Kabul Formlarının:
Bir nüshası staj yapılacak işletmeye,
Bir nüshası Mühendislik Fakültesi Staj SGK Bürosuna teslim edilir.
(Bir nüshası staj defterine ciltlenmek üzere, öğrencinin kendisinde kalır.)

Fotoğraﬂı ve öğrenciye ait gerekli bilgilerin bilgisayar ortamında
doldurulmuş olduğu Staj Sicil Fişi Öğrenci İşleri Bürosuna mühürletilir.

Mühürlü Staj Sicil Fişi, Bölüm Başkanına imzalatılır.

Öğrenci stajına başlar.

Staj defteri, Staj Rehberi'nde yer alan Defter Teslimi
kısmındaki esaslara göre hazırlanır.

Staj Sicil Fişi, staj yapılan birimdeki öğrenciden sorumlu
kişi tarafından değerlendirilir, mühürlenir ve imzalanır.

Staj Sicil Fişi
mühürlü ve kapalı zarf içinde
mi?

Hayır
Öğrencinin stajı reddedilir.

Evet

Bütün evraklar staj defterine sırasıyla konulmalı ve defter sayfaları
ile beraber tek bir spiral cilt yaptırılmış şekilde, bölüm web
sayfasında ilan edilen staj takvimi tarihlerine uygun olarak bölüm
sekreterliğine bırakılır.

Evet

Öğrenci mezun
durumunda mı?

Hayır

Staj defteri, stajı
izleyen yarıyılın ilk ayı
içerisinde
teslim edildi mi?

Hayır

Evet

Staj defteri, stajın
bitiş tarihinden sonraki
1 ay içinde teslim
edildi mi?

Öğrencinin staj defteri ilgili komisyon
tarafından değerlendirmeye alınır.

Evet

Hayır

