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BAŞLANGIÇ

Karar

Uygun

Staj raporunun biçimi ve 
içeriği uygun mu?

Öğrenciye staj 
belgelerini düzenlemesi 
için 2 hafta süre verilir

Öğrenci düzenlemeyi iki hafta 
içinde gerçekleştirdi mi?

Uygun değil

Hayır

Öğrencinin staj çalışması 
Başarısız (U) olarak 

belirlenir

Sonuçlar öğrencilere 
ilan edilir

BİTİŞ

Uygun

Evet

Öğrencinin ilk zorunlu 
stajı mı?

Öğrenci (düzensiz öğrenci) en az 
dört (üç) yarıyıl eğitim gördü mü? 

EvetHayır

Öğrenci staj 
önkoşullarını 

sağlayamadığı için 
zorunlu stajına 

başlayamaz.

Hayır

Hayır

EvetEvet

Öğrencinin staj çalışması 
Başarılı (S)  olarak 

belirlenir
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HAZIRLAYAN

Dr. Öğr. Üyesi Kamer Özgün

KONTROL EDEN ONAYLAYAN

Öğrencinin staj çalışması ile ilgili bilgilerin IFS e girişi 
staj başlangıç tarihinden EN AZ BİR HAFTA ÖNCE 
bölüm staj komisyonun yardımıyda tamamlanır. 

İrtibat bilgisi için tıklayınız.
 (https://ifs.antalya.edu.tr/

SBS_Kullanim_Kilavuzu_Ogr_01.pdf)

Öğrenci belirtilen tarihler arasında 
stajını gerçekleştirirken haftalık 

raporlarını IFS ye girer.
 (https://ifs.antalya.edu.tr/

SBS_Kullanim_Kilavuzu_Ogr_01.pdf)

Staj yeri sorumlusu öğrencinin 
raporunu kontrol eder ve staj 

çalışmasını onaylar.
 (https://ifs.antalya.edu.tr/

SBS_Kullanim_Kilavuzu_Kurum_01.pdf)
Staj çalışması, staj bitiş tarihinden 

itibaren  en geç iki hafta içinde 
onaylanmalıdır. 

Öğrenci staj yeri ile anlaşır.

Uygun değil

Öğrenci staj çalışmasına başlar

Evet

Öğrenci (düzensiz öğrenci) en az 
beş (dört) yarıyıl eğitim gördü mü? 

Hayır

Staj çalışması,  staj 
bitiminden EN GEÇ 2 

hafta içerisinde 
onaylandı mı?

Hayır

Şafak GürProf. Dr. İsmail Yüksek

Öğrencinin staj belgeleri, staj çalışması bitiş tarihini takiben ilk kayıt 
dönemine kadar  bölüm staj komisyonu tarafından değerlendirilir

Öğrenci, staj 
çalışması bitiş 

tarihini takiben ilk 
kayıt döneminde IE 

291 ya da IE 391 
kodlu staj dersini 

seçer

Öğrenci «STAJ BİLGİ VE ONAY FORMU» nu doldurulur ve 
bölüm staj komisyonuna e-posta yoluyla iletir. 

Staj yeri uygunluğu, bölüm staj komisyonu tarafından 
değerlendirilir.

İrtibat bilgisi için tıklayınız.
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