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Bu ilkeler; Uluda Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Staj Yönergesi çerçevesinde
Makine Mühendisli i Bölümü nden mezun olabilmek için yap lmas gereken dönem içi staj,
yaz staj ve atölye staj için genel kurallar ve staj konular n belirlemeyi amaçlar. Stajlar n
amac , ö rencilerin ö renim süreleri içinde kazand klar teorik bilgi ve deneyimlerini
peki tirmek, staj yapacaklar i yerlerindeki sorumluluklar n , ili kileri, organizasyonu, üretim
sürecini ve yeni teknolojileri tan malar n sa lamakt r.
Bu ilkeler ile stajlar n, fakülte staj yönergesine uygun yap lmas , yürütülmesi ve
de erlendirilmesi ile e itim-ö retimin niteli inin art r lmas hedeflenmektedir.
Bölüm staj i leri, Bölüm Ba kanl taraf ndan görevlendirilen ve biri koordinatör olmak üzere
ö retim eleman ndan olu an Staj Komisyonu taraf ndan yürütülür.
Mezun olabilmek için en az 50 gün staj yap lmal d r.
Ö renciler zorunlu staj sürelerini; dönem içi staj, yaz staj ve atölye staj ile tamamlayabilirler.
Stajlar makine mühendisli i ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve en az bir makine mühendisi
bulunan kamu veya özel kurum, kurulu veya i letmelerde yap lmal d r.
Ö renciler yaz staj için staj yerlerini kendileri bulmak zorundad rlar. Fakülte, Bölüm ve Staj
Komisyonu staj yeri bulmakla yükümlü de ildir. Bakanl klar, meslek odalar ve özel sektör
taraf ndan sa lanan yurt içi ve yurt d staj imkânlar bölüm panolar ve bölüm web sayfas nda
ilan edilir.
Ö renciler staj yapacaklar i yerinin çal ma esaslar na, yasal ve idari kurallar na uymak
zorundad rlar. Stajlara fiilen devam zorunlulu u vard r. Ö renci staj süresince staj konusu ile
ilgili yetkililer taraf ndan verilecek çal malar yapmak ve bu çal malara kat lmak zorundad r.
Yaz stajlar , akademik takvimdeki; güz, bahar ve yaz okulu ders ve s nav dönemleri d nda ve
bahar yar y l n izleyen yaz tatillerinde yap l r.
Yaz staj I malat staj olarak yap l r. Yaz staj II; 1. malat, 2. Enerji Üretim Tesisleri, 3. Proje,
Ar-Ge ve Tasar m stajlar olarak üç farkl gruptan birinde yap labilir.
Yaz stajlar en erken 2. S n f sonunda ve Yaz Staj I kapsam nda yap labilir.
Yaz staj yapacak ö renciler her biri en az kesintisiz 20 i gününü kapsamak üzere toplam iki
dönem staj yapmak zorundad rlar. Resmi tatil günleri yap lan çal malar staj süresinden
say lmaz. Staj s ras nda bir i günü en az 8 (sekiz) saatlik çal ma gerektirir. E er firma
Cumartesi günleri de tam gün çal yor ise bu günlerde staj süresinden say labilir.
Dönem içi stajlar Fakülte taraf ndan ilan edilir, ba vuran ö renciler kontenjan dahilinde
tercihlerine ve ba ar durumlar na göre ilgili firmalara yönlendirilir.
Dönem içi staj son s n f ö rencileri taraf ndan iki dönem boyunca yap l r.
Yatay geçi yapan ö rencilerin, önceden yapm olduklar stajlar n de erlendirilmesi için staj
komisyonuna ba vurmalar gerekir. Stajlar staj komisyonunca de erlendirilir. Daha önce
yapt klar stajlar n n kabulüne, reddine veya ne kadar n n staj süresi hesab nda dikkate
al naca na Staj Komisyonunca karar verilir.
Dikey geçi ile Makine Mühendisli i Bölümüne kay t yapt ran ö renciler, Ön Lisans ö renimi
s ras nda staj yapt klar n belgelemeleri ve Staj Komisyonunun uygun görmesi halinde Yaz
Staj I den belirli oranda muaf tutulabilirler.
Staj ilkelerine uygun olmak ko ulu ile yurt d nda staj yap labilir. Staj defteri ngilizce
doldurulur.
Staj defteri kur un kalem veya temiz olmak ko ulu ile tükenmez kalem ile de doldurulabilir.
Yap lan yaz staj sonunda haz rlanan staj defteri staj n bitimini izleyen yar y l n ilk otuz günü
içinde staj komisyonunca ilan edilen ekilde ilgili Staj Komisyonu üyesine teslim edilir.
Bu ilkeler/uygulama esaslar , Makine Mühendisli i Bölüm Ba kanl nca yürütülür ve May s
2012 tarihinden itibaren uygulan r.

