İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Staj Kuralları
1.

Staj süresi toplam 50 iş günü olup, her dönemde en az 20 gün olacak şekilde yapılır.

2.

Donanım ve Yazılım stajı ayrımı kaldırılarak Staj-1 ve Staj-2 olarak değiştirilmiştir. İlk defa staj
yapacak öğrenciler formları “Staj-1” olarak, ikinci defa yapacak olanlar “Staj-2” olarak
dolduracaklardır. İçerik Donanım veya Yazılım olabilir.

3.

Staj yapılacak yer büyük ölçekli bir firma ise farklı departmanlarında olması şartıyla aynı firmada
staj yapılabilir.

4.

Stajlar ancak 4.yarıyıldan sonra yapılabilir. Staj dönemleri; yazın yapılması önerilse de eğitimöğretim yarıyıllarını izleyen bitirme ve bütünleme sınavları sonrası tatillerde de yapılabilir.
Derslere devam zorunluluğu olmayan öğrenciler eğitim-öğretim yarıyılı içinde de staj yapabilirler.

5.

Zorunlu Staj Formu, Staj Sicil Fİşi ve Staj Defteri sadece bölüm web sitesinden temin edilmelidir
(fotoğraf yapıştırılmalı). Zorunlu Staj Formu mutlaka bilgisayar ortamında doldurulup staj
komisyonuna teslim edilmelidir.

6.

Cumartesi (şirketin çalışmaması durumunda), Pazar ve bayram tatil günlerindeki staj çalışmaları
staj süresinden sayılmayacaktır. Şirket Cumartesi günü de çalışıyorsa, belgelendirilmesi halinde
staj süresine dâhil edilecektir.

7.

Staj bitiminde, staj raporu yazma kurallarına uygun olarak hazırlanan staj defteri staj yapılan yere
onaylatılarak takip eden eğitim dönemi başladıktan en geç 1 ay içinde staj komisyonuna teslim
edilmelidir. Bu sürenin aşılması halinde staj defterleri kabul edilmeyecek ve staj geçersiz
sayılacaktır.

8.

Yurt dışı stajı için “şirket kabul yazısı” ve staj komisyon kararı gerekir.

9.

Staj defterleri teslim süresinin bitiminden itibaren 1 ay içinde stajla ilgili gerekli görüldüğü
takdirde sözlü mülakat yapılacaktır. Mülakat günü staj komisyonu tarafından ilan edilir.

10. Stajlar yazılım ve donanım alanında faaliyet gösteren Devlet Kurumlarında, yazılım departmanı
olan şirketlerde, Bankaların Bilgi İşlem Merkezlerinde, TÜBİTAK gibi araştırma kurumlarında,
mobil iletişim sağlayan firmalarda, bilgisayar ağ kurulumu veya destek hizmet veren firmalarda,
bilgisayar kontrol, PLC, otomasyon alanındaki firmalarda yapılabilir. Staj yapılabilecek alanlar:
Staj Alanları
Uygulama programı tasarımı
Bilgisayar kontrollü sistemler
Bilgi işlem uygulamaları
Bilgisayar ağları
Veri tabanı uygulamaları
Elektronik lojik elemanlar ve mikroişlemciler
İletişim uygulamaları
Dijital bilgi iletişim sistemleri tasarımı ve üretimi
Bilgisayar destekli tasarımlar
Bilgisayar destekli üretim sistemleri
11. Staj yapılacak olan yer, en az biri Bilgisayar, Yazılım, Matematik ya da Elektronik Mühendisi olmak
üzere en az iki mühendisin çalıştığı bir işletme olmalıdır.
12. Staj defteri mutlaka mühendis ünvanlı yetkiliye onaylatılmalıdır.

13. Staj defterlerinin kontrolünde intihal yapıldığı belirlenirse gerekli işlem yapılacaktır.
14. Yatay veya dikey geçişle gelen öğrencilerin geldikleri bölüm ya da meslek yüksek okulu
döneminde yapmış oldukları stajların saydırılabilmesi için staj yapılan yerin şartları sağlaması
gerekmektedir. Staj defteri ve stajın kabul edildiğine dair belge eklenerek dilekçe ile
başvurulduktan sonra komisyonumuz tarafından gerekli incelemeler sonrasında stajın saydırılıp
saydırılamayacağına karar verilir.
15. Rastgele seçme yöntemiyle staj yapılacak yerlere yapılan telefon kontrollerinde mazeret
olmaksızın öğrencilerin firmada bulunmadığı veya firma yetkilileri ile yapılan görüşmede stajla
ilgili şüpheli durumlar tespit edilirse, staj defteri teslim edilse dahi yapılan stajlar iptal edilecektir.
16. Burada yazan ya da yazmayan kurallar için “Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Zorunlu Staj
Uygulama Esasları” ve “İstanbul Üniversitesi Lisans Programları Staj Yönergesi” bağlayıcıdır.

