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T.C. 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ STAJ YÖNERGESİ* 
 

Dayanak 

 

Madde 1- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 02/08/2009 tarih ve 

27307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim- 

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır. 

 

Amaç 

 

Madde 2- Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini 

geliştirmek üzere yapılan stajlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesidir. 

 

Kapsam 

 

Madde 3- Bu Yönerge hükümleri, Tıp Fakültesi hariç Iğdır Üniversitesine bağlı staj 

zorunluluğu olan birimlerin öğrenci stajlarını düzenler. 

 

Tanımlar 

 

Madde 4- Bu Yönergede geçen; 

 

a) Üniversite: Iğdır Üniversitesi 

 

b) Senato: Iğdır Üniversitesi Senatosu, 

 

c) Birim: Iğdır Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, 

enstitüleri, 

 

d) Dekan/Müdür: Fakülte/enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu yöneticileri, 

 

e) Staj Yeri: Öğrencinin staj yaptığı yurt içi ve yurt dışı kurum/kuruluşu 

ifade eder. 

Staj Süresi ve Aşamaları 

 

Madde 5- Stajlar akademik takvimdeki ders ve sınav dönemleri dışında kalan 

sürelerde yapılır. Bir yarıyıl içinde tüm derslerinden devam zorunluluğu olmadığı ile ilgili 

birim yönetim kurulunca karar verilmiş olan öğrenciler bu süreler içinde stajlarını 

yapabilirler. Stajın dönem ve süreleri, ilgili birimin staj yönergesinde belirtilir. Ancak staj 

süresi 20 iş gününden az olamaz. 

 

Madde 6- Stajın başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili birimlerin yetkili kurullarınca 

belirlenir. 

 

Staj Yerleri 
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Madde 7- Öğrenciler stajlarını mesleklerinin uygulandığı yurt içi veya yurt dışı 

kamu/özel kurum ve kuruluşlarında yaparlar. 

 

Devam Zorunluluğu 

 

Madde 8- Staja devam zorunludur. Geçerli özürler nedeniyle devam edilemeyen 

günler, telafi edilmek koşuluyla, staj süresinin %10’unu geçemez. 

 

Madde 9- 02/08/2009 tarih ve 27307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Iğdır 

Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 25. maddesinde 

belirtilen özürlerin gerçekleşmesi durumunda staj bir sonraki döneme ertelenir. 

 

Stajın Uygulanması 

 

Madde 10- Öğrencilerin staj yerlerinin nasıl belirleneceği ve stajın nasıl 

yürütüleceği, ilgili birimin staj yönergesinde ayrıntılı olarak belirtilir. Stajın başlamasından 

en az iki (2) hafta önce staj yerleri duyurulur. Bu amaçla birimler uygun formlar hazırlar ve 

bir dosyada (Staj Dosyası) toplarlar. 

 

Madde 11- Üniversitemizde zorunlu staja tabi önlisans ve lisans eğitimi gören 

öğrenciler ile gönüllü staj yapan önlisans ve lisans eğitimi gören öğrencilerin e-bildirge 

kapsamında bildirgeleri ile iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri Üniversitemiz Sağlık 

Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nca karşılanacaktır. 

 

Öğrencilerin Uyacakları Kurallar 

 

Madde 12- Öğrenciler staj süresince staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine ve 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uymak 

zorundadırlar. Öğrenci staj süresince staj konusu ile ilgili yetkililer tarafından verilecek 

görevleri yapmak ve çalışmalara katılmak zorundadır. 

 

Stajın Denetlenmesi ve Değerlendirilmesi 

 

Madde 13- İlgili birimler stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için 

gerekli denetimleri yapar. 

 

Madde 14- Öğrencinin stajda başarılı sayılması için 100 üzerinden en az 60 alması 

zorunludur. Staj değerlendirme sonuçları, başarılı/başarısız olarak belirtilir. 

 

Yürürlük 

 

Madde 15- Bu Yönerge, 2009–2010 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli 

olmak üzere Iğdır Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 

Madde 16- Bu Yönerge hükümleri, Iğdır Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

* Bu Yönerge, Iğdır Üniversitesi Senatosunun 24.02.2010 tarih ve 2010.3.9 sayılı 

kararı ile kabul edilmiştir. 
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Yönergenin Değişiklik Yapılan Senato Kararının 

Tarihi                                                                                                                                        Sayısı                                           

09.09.2021 2021.38.176 

 

 


