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 FEN FAKÜLTESİ  
BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ  

 
STAJ YÖNERGESİ 

 
Madde 1. Dayanak, Kapsam, Tanım, Amaç 
          1.1. Dayanak: Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği, Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Staj Yönergesidir. 
        1.2. Kapsam: Bu yönergede sözü edilen staj, lisans öğrenimi sırasında öğrencilerin                        

staj yerinde başarıyla yapmak zorunda oldukları pratik çalışmalardır.   
      1.3. Tanım: Staj, fabrikalarda, sağlık kuruluşlarında ve laboratuvarlarda yapılan 

uygulamalı çalışmalardır. 
      1.4. Amaç: Öğrencinin, mesleki görgü ve bilgisini artırmasını, çeşitli kurum ve 

kuruluşlardaki farklı uygulamaları ve değişik metotları görmesini ve uygulama 
yaparak öğrenimi sırasında edindiği bilgileri geliştirmesini sağlamaktır.  

Madde: 2. Staj Kuralları 
           2.1. Öğrenciler 20 iş günü staj yapmak zorundadırlar.  
           2.2. Staj 3. sınıf sonunda yapılır. Tek yerde ve değişik yerlerde staj yapılabilir. 

   2.3. Derslere devam mecburiyeti olan öğrenciler aynı süre içinde staj yapamazlar.             
 2.4. Staj yapmak isteyen öğrenciler Bölüm Başkanlığına müracaat ederler. 
 2.5. Öğrenciler stajlarını Bölüm Başkanlığının uygun göreceği kurum ve kuruluşlarda     
       yapmak zorundadırlar. Aksi halde yapılan staj kabul edilmez. 
 2.6. Staja başlayacak öğrenciler, staj yerlerine gitmeden önce, Bölüm Başkanlığından 
        temin edecekleri “Öğrenci Staj Defteri” ve “Staj Sicil Fişi”nin gerekli yerlerini 
        doldurup belgelik fotoğraf yapıştırarak Fakülte yetkilisine onaylatırlar. 
 2.7. “Öğrenci Staj Defteri” öğrenci tarafından günlük olarak tutulur. Staj yerinde     
       yapılan işler ve uygulanan yöntemler düzenli bir şekilde bu deftere yazılır. Defter 
       sayfasına sığmayan şekiller ayrı kâğıtlara çizilir ve ek olarak verilir. Öğrenci Staj 
       Defteri”nin iç kapağındaki ve diğer sayfalarındaki ilgili yerler staj yeri sorumlusu 
       tarafından incelenir ve mühürlenip imzalanarak onaylanır.  
 2.8. “Staj Sicil Fişi” iş yeri sorumlusu tarafından doldurulur ve mühürlenip    
 imzalanarak onaylanır. 

Madde: 3. Stajın Denetimi ve Değerlendirilmesi  
           3.1. Staj yapan öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek 
öğretim elemanları tarafından mümkün olduğunca denetlenebilir. Bu durumda   yazılan Staj 
Denetim Raporu” Bölüm Başkanlığına teslim edilir. 
           3.2.“Öğrenci Staj Defteri” staj bitiminden itibaren 15 gün içinde, “Staj Sicil Fişi” 
     ayrıca mühürlü ve kapalı zarf içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir.   
           3.3. Staj çalışması, Bölüm Başkanı teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kurulan  

“Staj Komisyonu”nca “Öğrenci Staj Defteri”, “Staj Sicil Fişi”  ve varsa “Staj 
Denetim Raporu” incelenerek Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans ve 
Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlanan G veya K harfiyle 
değerlendirir. Değerlendirme sonucu “Staj Değerlendirme Formu”na yazılır ve bu 
form Bölüm Başkanlığına teslim edilir. 

Madde: 4. Yürürlük ve Yürütme 
           4.1. Bu yönerge ilgili organlarda kabul edildikten sora yürürlüğe girer. 
           4.2. Bu yönerge hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı 
     yürütür. 


