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• Öğrenci staj yerini kendisi bulmakla yükümlüdür. Öğrenciler aşağıdaki hususlara dikkat 
etmek  kaydıyla, ilk olarak belirledikleri staj yeri ile ilgili olarak danışmanından sözlü 
görüşünü alır. Danışmanından ve staj komisyonundan onay alan öğrenci stajına başlayabilir. 

• Öğrenci danışmanından ön onayı aldıktan sonra staj komisyonuna başvuruda bulunur ve IFS 
(ABÜ Staj Bilgi Sistemi) sistemine gerekli bilgilerin girilmesi için staj komisyonunun talep 
ettiği bilgileri, komisyona en az 10 gün önce iletmekle yükümlüdür. 

• Gerekli staj bilgileri sisteme entegre edildikten sonra aşağıdaki şartları dikkate alarak 
öğrenci stajına başlayabilir. 

• Öğrenci, yaz tatilinde veya şubat tatilinde (ara tatilde) staj yapabilir. 

• Dönem içinde staj yapmak için, öğrencinin o dönemin sonunda mezun olabilecek durumda 
olması gerekir ve derslere devam koşulunun sağlanması gerekir. 

• Öğrencinin bir stajı en az 20 iş günü olmak şartıyla kabul edilir. 

• Öğrenci, her biri en az 20 iş günü olmak şartıyla 2 farklı stajı tamamlamak zorundadır. 
Örneğin; öğrenci aynı birimde 40 iş günü staj yaptığında, iki farklı staj olarak 

değerlendirilmez farklı birimlerde en az yirmişer gün staj yapmak zorundadır.   

• Öğrenci ABÜ veya başka bir akademik kurum veya laboratuvarda, bir öğretim üyesinin 
danışmanlığında staj yapabilir (önceden danışmanından onay almak kaydıyla)  

• Öğrenci staj yerini belirledikten sonra, öğrencinin ilk stajını yapabilmesi için 4. Dönemi 
(irregular öğrenciler için 3. dönemi) bitirmesi ya da dönemin hemen sonrasında yapmadığı 
takdirde, 5. (veya irregular için 4.) dönemin sonrasında iki stajını da peş peşe yapabilir. 
Fakat farklı birimlerde olması ve her birinin en az 20 iş günü olması zorunludur. 

• Öğrenci çift anadal yapıyorsa, yapacağı staj çift anadal müfredatına göre belirlenmektedir, 
yani yaptığı ilgili çift anadal programı öğrenciden staj için ne istiyorsa onu yapması 

gerekmektedir. 

• Öğrenci, staj boyunca yaptıklarını IFS sistemi üzerinden günlük/haftalık olarak kaydetmekle 
yükümlüdür. 

• Öğrenci, IFS sistemi üzerinden yazmış olduğu staj raporunu dönem başladıktan sonraki ilk 
iki hafta içerisinde (raporunu staj sorumlusuna onaylatmak kaydıyla) teslim etmek 
zorundadır. 

• Teslim edilen raporlarda, komisyon tarafından düzeltme istendiği durumda, öğrenci istenilen 
düzeltmeleri 1 hafta içerisinde yapmak zorundadır. 

• Öğrenci, staj dersini staj yaptığı süreyi takip eden ilk dönemde almak zorundadır aksi 
takdirde stajı kabul edilmez. Öğrenci eğer iki staj yaptıysa, iki staj dersini de (EE 291 ve EE 
391) takip eden ilk dönemde almalıdır aksi takdirde stajı kabul edilmez. 

• Staj raporları dönem sonuna kadar değerlendirilir ve dönem sonunda harf notu olarak 
sisteme girilir. 

 


