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BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
UZUN DÖNEM STAJ BAŞVURU FORMU
Öğrenci Bilgileri
Adı Soyadı
Numarası
Tamamladığı kredi
Staj Başvurusu
Staj Türü
Mezuniyet Durumu

Staj günleri

Bu dönem aldığı
kredi

CGPA

 Zorunlu staj
 Gönüllü staj
 Geleneksel staj (işyerinde staj) yapmak istiyorum
 Uzaktan staj yapmak istiyorum
 2021 Bahar dönemi sonunda mezun olacağım
 2021 Yaz dönemi sonunda mezun olacağım
 2021 Güz dönemi sonunda veya ilerki dönemlerde mezun olacağım
 Bütün derslerimi tamamladım
 Tek ders sınav hakkımı kullanıyorum
 Pazartesi  Salı  Çarşamba  Perşembe  Cuma
Ders programımda  2 tam gün boştur  3 tam gün boştur

Açıklama

Kurum/Şirket Bilgileri
Adı
Öğrencinin staj yapacağı
bölüm/birim
Staj başlama tarihi

Staj bitiş
tarihi

Staj süresi
(işgünü)

Zorunlu Staj Kuralları
Bir stajın zorunlu staj olarak sayılabilmesi için öğrencinin 100 krediyi tamamlamış olması veya müfredatta 5.
ve 6. dönemlerdeki CSE kodlu derslerin hepsini tamamlamış olması gerekir. Bu koşulların sağlanmadığı
stajlar gönüllü staj olarak sayılır.
Yaz okulunda ders alan öğrenciler, yaz okulu dersleriyle birlikte staj yapamazlar. Stajlarını, yaz okulu dönem
sonu sınavlarının bitiş tarihi ile güz döneminin başlama tarihi arasında kalan sürede yapabilirler.
Kış yarıyıl tatilinde staj yapacak öğrenciler, stajlarını, güz dönemi dönem sonu sınavlarının bitiş tarihi ile
bahar döneminin başlama tarihi arasında kalan sürede yapabilirler.
Dönem içinde staj yapacak öğrencilerin stajlarının zorunlu staj olarak sayılabilmesi için, staja başladıkları
tarihte bütün derslerini tamamlamış ve mezuniyet durumunda olmaları gerekmektedir.
Uzun dönem stajların zorunlu staj olarak sayılabilmesi için, 15 hafta süreyle haftada 2 tam gün veya 10 hafta
süreyle ve haftada 3 tam gün (30 işgünü) olarak yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin ders programlarında
staj yapılan günlerin tam günün boş olması zorunludur.
Zorunlu stajını yapan öğrenciler, stajdan sonraki dönem CSE 400 dersine kayıt olurlar.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanlığına,
Stajımı yukarıda belirttiğim işyerinde yapacağım. Zorunlu staj kurallarını okudum. Bu koşulları
sağlamadığım durumda stajımın zorunlu staj olarak sayılmayacağını biliyorum. Sigorta işlemlerinin
başlatılması için gerekli yazının hazırlanarak Dekanlığa bilgi verilmesi hususunda gereğini arz
ederim.
Ad-Soyad
Tarih
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Onayı

İmza

