
srAJ yApAcAK OGnerucileniruizitt oirxnrirue;
Staj Bagvurusunda bulunacak d$rencilerimiz; Yaz-GUz-Bahar ddnemi Staj Bagvurulartnr
Ogrenci Bilgi Sisteminden(https://obs.isparta.edu.tr/index.aspx) yapacaklardtr. Bu
nedenle; Staja Qrkmak isteyen d$rencilerimiz dncelikle O$renci Bilgi Sistemi Ana
sayfasrna konulan Tanttrm Videosunu ve Olrenci Bilgi Sistemi Uzerinden girig yaparak 19

Saglrgr ve Gtivenli$i Egtim Videosunu en az 12 saat 30 dakika izlemelidir.
O!rencilerimizin staj sUresince sigorta primlerinin yaptlabilmesi ve staja baglayabilmeleri
igin Ogrenci Bilgi Sistemi Uzerinden girig yaprlarak 19 Sa$h$r ve GUvenli$i E$itim
Videosunu en az 12 saat 30 dakika izlemeleri akabinde yaprlacak lS SaOhSr ve Gtivenli$i
srnavdan en az 60 (Altmrg) puan alarak bagarth olmalart ve sertifika almaya hak
kazanmrg olmalarr gerekmektedir. Ogrencilerimiz belirlenen staj takvimine titizlikle
uymalr, aksi halde yaptrklarr stajrn gegersiz olabilece$ini dikkate almaltdrrlar.

Staj bagvurusu kabul edilen dlrenciler staj bagvuru formunun gtkttstnr O$renci Bilgi
Sistemi Uzerinden ahp igyerlerine onaylattrktan sonra staj takviminde belirtilen sUreler
igerisinde staj koordinatdrUne teslim etmeleri gerekir. Staj evraklartnt igyerine onaylattp
sUresi iginde teslim etmeyen 6$rencilerin sigorta girigleri yaptlmayaca$tndan staja
grkamazlar. Staj iglemleri tamamlanan 6!renciler SGK ige girig belgelerini, istenildi!i
takdirde muhasebe biriminden alabilirler. Sigorta girigleri yaprlan dlrenciler stajlarrnr
yapmamalarr halinde adrna yattrtlan sigorta primleri geri tahsil edilir.

STAJYER OGNENCiLERiN GOREV VE SORUMLULUKLARI
1. Stajyer 6$renci staj yaptr$r igyerindeki sendikal etkinliklere katrlamaz.

2. Ogrenciler staj bitiminde, staj ydneticisi tarafrndan doldurulan staj defterini dlrenci bilgi
sistemine yUklemeleri zorunludur.

3. O$renciler staj gahgma programlanna uygun olarak
Uzerinde yer alan staj faaliyet raporunu grktt aldtktan
gerekmektedir.

4. Olrenciler, staj dosyalarrnr ve staj delerlendirme formunu stajrn bitig tarihinden
itibaren en geg t hafta igerisinde 6$renci bilgi sistemine yUklemek zorundadtrlar.

5. Stajyer dfrenciler, staj yapacaklarr igyerlerinin galtgma saatleri, i9 kogullan, giyim
kugam ile disiplin ve i9 giivenliline iligkin kurallartna uymak zorundadtr.

6. lgyerinden-ytiksekokuldan izinsiz, mazeretsiz Ug gUn Ust iiste veya staj ddnemi
boyunca staj sUresinin %10'u oranrnda devamsrzhk yapan stajyerin stajrna son verilerek,
durum program staj kuruluna bildirilir. Devamsrzhk yaprlan gUn staj sliresine eklenir.
Ancak bu sUre toplam sUrenin yansrnr gegemez. Eksik stire toplam staj sliresinin
7o1O'una kadar olmasr durumunda, staj y[ikiiml0lU$UnU yerine getirip getirmedi$ine
bdlUm staj komisyonu karar verir.

7. Stajyer 6$renciler igin YUksek6!retim Kurumlarr O!renci Disiplin Ydnetmeli!i
hiiktimleri staj srrasrnda da gegerlidir.

dltemti NOT YUksek6$renimleri srrasrnda zorunlu staja tabi tutulan 6!rencilerin, 5510
sayrh Kanunun 5.Maddesinin b bendine gdre Sosyal Sigortalar ve Genel Sa$hk Sigortasr
kapsamrnda, stajlarr sUresince odenmesi gereken ig kazasr ve meslek hastah$r sigorta
primi yUksekokulumuz tarafrndan ddenecektir. Stajyer olrenciyle ilgili Sosyal Giivenlik
Kurumu iglemlerinin dUzenli ve zamanrnda yaprlabilmesi igin 6$rencinin staja baglama ve
stajrnr bitirdigi tarihin belirtilmesi, 6!rencinin stajtnt btrakmast, ig kazast veya rapor
almasr durumunda ivedilikle YUksekokulumuza bilgi vermesi zorundadrrlar. Staj
s0resince gahgrlmayan gUnler ve Pazar gUnleri sayrlmayacaktrr. Staj yaprlan sUre
igerisinde rapor alrnmasr halinde staj, rapor sUresi kadar uzamrg sayrlrr. Staj bitiminde
STAJ DOSYASININ okulumuza staj takviminde belirtilen sUrelerde O$renci Bilgi
Sistemine Yiiklenmesi gerekmektedir.
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srAJ BASuURUSTJ yApAcAx oG;neNcircniniziN raxip eoeceGi igrcmrcn
1. Oncelikle ogrenci bilgi sistemi ana sayfasr Uzerinde yer alan staj tantttm videosunu ve
i9 sa!hgr ve gUvenli!ivideosunu izleyiniz. (https://obs.isparta.edu.tr/index.aspx)
2. Staj bagvurunuzu 6$renci bilgi sistemi Uzerinden yaptntz. Bagvurunuz b6lUm staj
koordinatortj hocanrz tarafrndan uygun gorUlUp onaylandrktan sonra dlrenci bilgi sistemi
Uzerinden 2 adet grktr ahnrz. Staj bagvuru formlartnlzt 6nce staj koordinatdrti hocantza
imzalattntz. Sonra staj yapaca!tntz kuruma onaylattnlz.

3. Onaylattrlrnrz staj bagvuru formlarrnr staj takviminde belirtilen sUreler igerisinde staj
sorumlusuna/ b6lUm-bagkanrnrza ve ilgili mtidUr yardrmctlartna imzalalntz. imzalattr$rnlz
staj bagvuru formlarrnrzr staj baglangrg tarihinden 6nce sigorta girigleri yaptlmak Uzere

muhasebe birimine teslim ediniz. (Evraklarr zamantnda teslim etmedi$inizde sigorta
iglemleri yaprlamayacalrndan staj bagvurunuz gegersiz saytltr. Sorumluluk tamamen
6!rencimize aittir.)

4. Staj yapaca!rnrz kurum/kurulug sigorta giriglerinin okul taraftndan yaptldt$t ile ilgili
belge istiyorsa sigorta girigleriniz ile ilgili belgenin drnelini muhasebe yetkilisinden talep
edebilirsiniz.

5. Staj yapabilmeniz igin ig sa!rh$r ve gtivenli$i ile ilgili videoyu tamamen izlemeniz ve
sonucunda yaprlacak srnavdan en az 60 almantz gerekmektedir. iki stnav hakktntz olup
bu srnavlar sonucunda bagarrh olamamanrz halinde stajrnrzt bir sonraki giiz, bahar ya da
yaz doneminde yapabilirsiniz.

6. Srnav sonucunda bagarrh olanlara sertifika verilecektir. staj yapacaltnlz kurum i9

salllgl ve gUvenligi e$itimi aldrlrnrza dair belge isterse sertifikantzt olrenci iglerinden
ahp yUksekokul mUdUrlU$U ne onaylattrktan sonra igyerine gdtUrebilirsin iz.

ST AJ I N IZI T AM AM LADI KT AN SONRA,.
7. Staj defterinize gUnlUk yaptr!rnrz igleri ayrrntrlr bir gekilde yazarak o igle ilgili evraklart
sayfanrn sonuna ekleyiniz.

8. Staj defterinizin tUm sayfalarr staj yaptr!rnrz kurum/kurulug taraftndan kage-imza
yaptrrtlmaltdtr.

12. Staj bitiminde staj de$erlendirme formunu staj yapttltntz kuruma/kuruluga doldurtup
onaylattrktan sonra en geg t hafta igerisinde kapalt zarf igerisinde gahsen veya posta
yoluyla ilgili b6lLim sekreterli!iine ulagtrrrntz. (Okul adresimiz web sitesi-iletigim
sekmesinde vardrr.)

13. Staj defterinizi belirtilen stireler igerisinde 6$renci bilgi sistemine yUkleyiniz. (staj
takviminde belirtilen strreler iginde staj defterini 6!renci bilgi sistemine yiiklemeyen
6!rencilerin stajr kabul edilmeyecektir.)

14. Staj defterini ve istenilen belgeleri obs'ye yUkleyen d$rencilerimiz, sorumluya gdnder
butonuna trklamalrdrr. Staj defterinizde eksikler olmast durumunda ilgili staj koordinatdrii
hoca obs Uzerinden sizinle iletigime gegece$inden staj ekrantntzl kontrol etmeniz sizin
agrnrzdan 6nemlidir.

15. Staj defterini ve istenilen belgeleri obs'ye yUkleyen ve staj de$erlendirme formunu
ilgili b6ltim sekreterli!ine ulagtrran 6!rencilerimiz stajtntn kabul olmasl durumunda
6!renci bilgi sistemi(obs) Uzerinde yer alan ders bilgileri ktsmtnda Kurum Stajrnr
"G" geklinde goreceklerdir.


