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2014-2015 Yaz Dönemi

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri,

iki staj yapmak zorundadırlar.
 Bu stajların amacı ders yılı içinde ele alınan konuları

uygulamada görmek, mezuniyet sonrası çalışmaya kısa
sürede uyum sağlayabilmek için öğrenciyi deneyim
sahibi yapmaktır.
 Stajların, her biri 20 iş günü olmak üzere iki ayrı

dönemde yapılır.

 Her bir stajın kapsayabileceği konular da ayrıca

tanımlanmıştır;
 EM 200 Staj 1: Elektrik tamir işleri, işletme bakım ve
onarım, elektrik donanımı, elektrik elektronik
ölçmeler, bilgisayar donanım ve yazılım, ölçü aygıtları
ve benzeri konular.
 EM 300 Staj 2: İç ve dış aydınlatma, şantiyelerde proje
uygulamaları, yeraltı kabloları, enerji dağıtımı,
elektromekanik sistemler, haberleşme sistemleri,
elektronik ve biyomedikal sistemler, bilgisayarlar ve
benzeri konular..

 Staj yapılacak kuruluşta bir tanesi, Elektrik-Elektronik







Mühendisi olmak üzere en az 3 mühendis
bulunmalıdır.
Bir dönemde 20 iş gününün üzerinde yapılacak stajlar
diğer döneme ait stajın süresini kısaltmaz.
Genel olarak stajlar ikinci ve üçüncü sınıfın sonunda
yapılır.
Stajını tamamlayan öğrenciler, güz yarıyılının başında
ilgili derslere kayıt yaptırırlar.
Ders yükümlülüğünü yerine getirmiş ve mezun olmak
için yalnızca staj yapması gereken öğrenciler stajlarını
herhangi bir dönemde yapabilirler.

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN
TAKİP ETMESİ GEREKEN ADIMLAR
Bölüm web sayfası Yaz Stajı
kısmında bulunan Zorunlu
Staj Formu 2 nüsha olarak
hazırlanıp staj yapılacak
kuruma onaylatılır.(Staja başlamadan önce)
1.

NOT: Bütünleme Sınavı tarihlerinde
staj yapacak öğrenciler stajlarını
dilekçe vererek sınava girdiği
gün kadar uzatmaları gerekmektedir.


http://mf-eem.gazi.edu.tr/posts/view/title/yaz-staji-24166

2. Kurum tarafından onaylanan Zorunlu Staj Formları ile
birlikte Staj Başarı Belgesi (3 adet) ve Staj Raporu Ön
Sayfası doldurulup bölüm öğrenci işlerine onaylatılır
(Staj başlamadan önce).
3. Tüm belgeler Staj Komisyonu tarafından
onaylandıktan sonra Zorunlu Staj Formları fakülte
öğrenci işlerine 1 adet resimle birlikte götürülür
ve Sigorta Giriş Belgesi alınır.
Zorunlu staj formlarından biri fakülte öğrenci işlerine,
diğeri bölüm öğrenci işlerine teslim edilir.

4. Fakülte öğrenci işlerinden alınan Sigorta Giriş Belgesi
ile daha önce bölüm öğrenci işlerine onaylatılan 3 adet
staj başarı formu staj yapılacak kuruma teslim edilir. Staj
raporu ön sayfası, rapor yazımında kullanılmak üzere
saklanır.
5. Staj bitiminde kurum tarafından doldurulan başarı
formlarından ikisi (Bölüm ve Öğrenci İşleri kopyaları)
kapalı zarfta öğrenciye teslim edilir ya da bölüm öğrenci
işlerine postalanır.

6. Yaz Stajı Rehberinde belirtilen yazım kurallarına uygun
olarak hazırlanan Staj Raporu, takip eden dönem içerisinde
ilan edilen tarihe kadar bölüm öğrenci işlerine teslim edilir.
Staj başarı belgelerini kapalı zarfta teslim alan öğrenciler staj
raporuyla birlikte bu zarfı da bölüm öğrenci işlerine teslim
ederler.
Yaz Stajı rehberi ve diğer belgeler Bölüm web sayfası Yaz stajı
bölümünde Mevcuttur;

http://mf-eem.gazi.edu.tr/posts/view/title/yaz-staji24166

STAJ YAPILABİLECEK YERLER
 Staj yapılacak kuruluşlar mühendis şartını sağlasalar

dahi Staj Komisyonunun uygun görmediği durumda o
kuruluşlarda staj yapılamaz.
 Staj yapılması önerilmeyen kuruluşlar:
 İlçe belediyeleri
 E.E.M ile doğrudan bağıntılı olmayan fabrikalar

