UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BİLGİLENDİRME FORMU


Stajdan Hangi Durumlarda Muaf Olunabilir?
- Kadrolu Kamu Çalışanı Durumunda Olanlar.
- Sigortalı Olarak Özel Sektör Çalışanı Olanlar (Başvuru tarihi itibari ile en az son 3 ay sigortalı olmak şartı
ile)
- Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş, merkezi sınavlarla ya da yatay geçişle
Meslek Yüksekokulu birimlerine yerleşmiş olan öğrenciler yönerge hükümlerine uygun olarak daha
önceki yükseköğretim kurumunda yapmış olduğu staj için önceki öğretim kurumundan getireceği resmi
evrakla belgelemek şartı ile muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir. Öğrencinin muafiyet talebinde
bulunması halinde, ilgili staj komisyonu öğrencinin yaptığı stajından muaf tutulup tutulamayacağını veya
ne kadarından muaf tutulacağını karara bağlar.



Staj Muafiyet Başvurusu İçin Süre Sınırı Varmı?
- Staj muafiyeti evraklarının teslimi için herhangi bir süre sınırı yoktur. Mezun oluncaya kadar herhangi bir
zaman da staj muafiyet başvurusunda bulunulabilir. (Son döneme bırakmadan yapılması tavsiye edilir).



Staj Yapmak İsteniyor İse Neler Yapılmalı?
- Meslek Yüksekokulumuz internet sitesinde bulunan Staj Başvuru Formu Bilgisayar Ortamında eksiksiz
olarak ve önceden Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen Staj Tarihleri yazılarak
doldurulup, 3 suret çıktı alınarak Staj Yapılacak Olan İş Yerine Onaylatılır.
- Staj Yapılacak İş Yeri tarafından onaylanan Staj Başvuru Formları Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Staj
Komisyonu tarafından uygunluğu incelenerek onaylanır. (Staj Başvuru Formu Staj Başlamadan en geç 1
hafta önce Meslek Yüksekokulumuza onaylatılması gerekmektedir). Bir sureti iş yerine verilmek üzere
öğrenci tarafından teslim alınır.
- Önceden belirlenen tarihlerde öğrenci iş yerinde stajına başlar. Stajın başladığı ay dolduktan sonraki ilk
hafta içerisinde (Örneğin 10 Temmuzda staj başlamış ise 1 Ağustos itibari ile) internet sitemizden
alınacak olan ilk Puantaj Formu iş yerine onaylatılıp Meslek Yüksekokulumuza gönderilir.
- Staj Bittikten sonra bir hafta içerisinde ikinci Puantaj Formu ve Doldurulan Staj Defteri Meslek
Yüksekokulumuza Ulaştırılır. (Staj defteri öğrenci tarafından Afyonkarahisarda bulunan üniversite kitap
satış bürosundan temin edilir)



Staj Süresi Kaç Gün?
- Toplam Staj Süresi 30 iş günü olarak tamamlanması gerekir. Cumartesi ve Pazar ile Resmi Tatil günleri bu
süreye dahil edilemez.



Stajı Nerede Yapabilirim?
- Bölüm/Program ile ilgili olan ve uygunluğu Meslek Yüksekokulumuz tarafından kabul edilen herhangi bir
resmi kurum yada özel şirkette staj yapılabilir.

