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ir-cir-iMAKAMA
6$rencilerinin dgrenim saireleri igerisinde kazandrklarr teorik bilgi ve deneyimlerini p€kigtlrecek'
uygulamalannda edindikleri beceri ve deneyimlerini geligtirecek, gOrev yapacaklart ig yerlerindeki sorumluluklartnt, iligkilari,
organizasyon ve Uretim siirecini v6 yeni teknolojileri tanrmalannr sa$layacak bir s0regte aktif olarak rol almalarr gerekmektedir' Bu
onlara yardtmcl
baglamda; Meslek Yiiksekokulu dgrencilerimizin 30 iggiinU staj egitimi almast zorunludur. Bu zorunlu ytikUmlUlii
sosyal
personelinize
safiladrSrntz
kendi
igyerinizdeki
staiyer
kabul
edece$iniz
dgrencilerimizin
olmanrz,
hususunda gerekli dzveriyi gdstermeniz dileglyle, e$itime verece$iniz katkrlar igin tegekktir eder, iglerinizde
yiiksekokulumuz

Agagrda bilgiteri gtisterilmig olan ogrencimiz, ig yerinizde staj yapmak istemektedir. Taraftntzca
kabul formunu onaylayrp okulumuza g6ndermenizi arzlrica ederim.

ig veni srAJ KABULFoRMU

i9 Yerinin Adr
Adresi

Kaere
rsYerrnrzde€ta'3:fl$fl""ijllftanrn
I
T e l :- . . . . . . . . . .

Faks:

ig-gunrigahgacaktrr.
Haftada.....................,....,.....
e-mail: ..

Yukanda bilgileri verilen ci$rencinin igyerimizde staj yapmasl
uYgundur/ uYgun de!ildir.
(imza)

.......t...,.../2015
(Adr Soyadt)

oNAYI
i$ vrnl UYcIJNLUK
sfA.rKof{tisVoNu
{Bu bdlom okul stal komisvon,utaraftndanonay!-Q!!sq!l!!Il

Staj yeri uygundur/uygunde!ildir.
(imza)

.......1.....-.t2015
(Adt Soyadt)

Not: Yitksek 6$renimleri srrasrndazorunlu sraja tabi tutulan 6f rencilerin 5510 sayrll Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk
Sigortast kapsamrnda,stajlarr siiresinc6 ddenmesi gereken ig kazasrve meslek hastah$rsigorta primi yiiksekokulumuz tarafrndan
iidenecektir. Stajyer o{renciyle ilgili Sosyal Gtlvenlik Kurumu iglemlerinin duzenli ve zamanlnda yaptlabilmesi igin 66renclnin staja
bagladr$rve stajrnr bitirdifii tarihin bitdiritmesi, sTAJYER orlneuci AYLIK gALlgMA PUANTAJI CETVELi' nin her ay sonunda ve
stajrn bitti$i tarihte dUzenlenerekig yeri tarafrndan okulumuza g0nderilmesi gerekmektedir, Konuyla ilgili dok0manlar 6grenci
tarafrndan staj basladrdlndais yerine teslim edilecektir'
SaileymanDemirel 0niversiteai - YenigarbademliMeslek YUksekokuluMud0rliigu
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nGiriu-OGnBriu
zorSzor5
Staj Yapilacak Iq
Giinii

30 igGUnU

Stajrn Kapsadr[t
Aylar

Dilekge ile Miiracaatm
Son Tarihi

Temmuz-A$ustos 15 Nisan 2015

Staj Baqlangrgve
Bitiq Tarihleri

06.07.2015
17.08.2015

Raporlann Son
Teslim Tarihi

3 1 Ek i m2015

ACIKLAMALALAR
L-Stajlar30 ig giintidiir.
2-Ogrencilerin staj yapabilmesi igin programlardaki ortak zorunlu dersler drgrnda kalan 2 yan y:|rn
derslerini en azbir defadaalmalan ve devam qartlanm yerine getirmeleri gerekir.
3-Ogrencilerdncelikle staj yapacaklarrig yerini tespit edeceklerve bu ig yerindenkabul edildiklerineiliqkin
belge getireceklerdir. Staj yaprlmasrnrn zorunlu oldu[una dair belge Yiiksekokulun web sayfasrnda
mevcuttur.
4-Yukandaki tabloda belirtilen tarihlere uymayanlarrn stajlarr bir sonraki d<inemekalrr.
5-Stajabaqvuruigin gerekli belgelerqunlardrr.
a)Stajyaprlacakig yerindendlrencilerin kabul edildi[inin ve iq yerinin dzelliklerini igerenbelge.
b)Sigortahige giriq bildirgesinindoldurulmasr.
c) 2 Adet vesikahk fotopraf.
d) Klasdr 1 Adet
e) Dosya 1 Adet
f) Niifus Ctizdan Fotokopisi 1 Adet
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