2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla,
öğrencilerin staj / uygulama eğitimlerini, dijital ortamda uzaktan öğretim ile ya da yazın
yoğunlaştırılmış olarak verilmesini üniversitelerin ilgili kurullarına bırakması nedeniyle,
üniversitemiz 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz döneminde stajların uygulanmasıyla ilgili
aşağıdaki kararları almıştır.
İlgili karar kapsamında;
1- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz döneminde staj işlemleri, "İstanbul Üniversitesi
Lisans
Programları
Staj
Yönergesi"ne
ve
"https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/tr/content/ogrenci/staj"
web
adresinde
duyurulmuş olan "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Lisans
Eğitimi Zorunlu Staj Uygulama Esasları" na uygun şekilde yürütülecektir.
2- 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz döneminde staj yapacak öğrenciler; Bölüm Staj
Komisyonlarının onaylayacağı kurumlarda fiziki olarak çalışarak veya ilgili kararda
belirtildiği üzere uzaktan çalışma usulüyle stajlarını yapabileceklerdir.
3- Staja tabi öğrenciler bitirme sınavlarının bitiş tarihi tarihinden sonraki ilk işi günü olan
15 Haziran 2020 tarihinden itibaren staja başlayabilirler.
4- Öğrenciler; staj yapacağı kurum tarafından onaylanan "Zorunlu Staj Formu", Sağlık
Yardımı Beyan ve Taahhütnamesini (veya E-devlet kapısı SGK kurumundan alınacak
Müstehaklık Belgesi), Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Öğrenci Kimlik Kart
fotokopisini okunaklı bir şekilde taratarak Bölüm Başkanlığınızca ilan edilecek olan eposta adresine (iucstajcevre@gmail.com) staj başlangıç tarihinden 30 gün önce
göndermeleri gerekmektedir. (15 Haziran da staja başlayacak olan öğrencilerimiz en
geç 5 Haziran Cuma gününe kadar iucstajcevre@gmail.com e-posta adresine
göndermelidir).
“Zorunlu Staj Formu, Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesini ve Staj Defteri”
üniversitemizin
https://muhendislik.istanbulc.edu.tr/tr/content/ogrenci/staj
web
sayfasından temin edilebilir. Staj defteri güz döneminde ilan edilecek tarihlerde
komisyon üyelerine teslim edilecektir.
5- Uzaktan çalışma usulüyle staj yapacak öğrencilerin, ekte gönderilen kabul dilekçesini
staj yapacakları kuruma onaylatarak 4 üncü maddede belirtilen başvuru belgeleriyle
birlikte göndermeleri gerekmektedir.
6- 2019-2020 yaz döneminde staj yapacak tüm öğrencilerimiz laboratuvar stajı yerine
işletme stajı yapacaktır (Mezun durumunda olan öğrenciler, sadece laboratuvar stajı
kalan öğrenciler ve fiziki olarak laboratuvara gidebilecek olan öğrenciler hariç).
7- Staj ile ilgili güncel duyuruları fakültemiz web sayfasından takip edebilirsiniz.
iucstajcevre@gmail.com adresine bölüm staj komisyonuna varsa sorularınızı sorabilirsiniz
ve taranmış belgelerinizi gönderebilirsiniz.
Önemli Not: Stajlar, resmi tatiller çıkarıldıktan sonra 20 iş günü olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Çevre Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Tarih

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Dekanlığına,

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Kurumumuzda staj yapmak üzere başvuru
yapan aşağıda bilgileri yazılı Fakülteniz öğrencisinin, belirtilen tarihler arasında uzaktan
çalışma usulüyle staj yapması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
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