
S/N Kontrol Soruları EVET HAYIR

1 Staj Faaliyet Raporunda bulunan kapak, fotoğraflı sayfa ve dağılım cetveli kısımlarını eksiksiz doldurdunuz mu?

2 Pratik Çalışmanın Günlere Dağılım Cetvelinde iş yeri amirinin imza ve kaşesi mevcut mu?

3 Her sayfada yapılan iş, tarih ve sayfa no kısımları tam mı?

4

Staj Faaliyet Raporu sayfaları kontrol kısmında MÜHENDİS imzası ve kaşesi mevcut mu? (Bu kısımda mühendis kaşesinde AR-GE Mühendisli, 

Yazılım Mühendisli gibi ifadeler varsa, imza atan mühendisten staj defterinin ilk ve son sayfalarında mühendisin kendi el yazısıyla Elektrik-

Elektronik Mühendsi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi v.b. şeklinde mezun olduğu lisans programını yazmasını talep ediniz.)

5
Staj sicilinizi bölüm başkanlığına posta ile ulaştırılmak üzere staj yeri amirinize teslim ettiniz mi? Elden teslim aldıysanız staj sicilinizin kapalı bir 

zarf içerisinde ve zarf kapağı imzalı ve kaşeli/mühürlü olduğundan emin misiniz?

6 Staj Faaliyet Raporu el yazısı ve mürekkepli kalemle okunaklı bir şekilde doldurdunuz mu?

7

Staj Faaliyet Raporu ile birlikte; Staj Formunuzun fotokopisi, SGK giriş belgenizin fotokopisi, gizli staj sicil formu (elden getirdiyseniz), staj 

öncesi ve staj sonrası kontrol listelerini, iş sağlığı ve güvenliği sertifikanızın fotokopisini, Staj Sonu Devlet Katkı Payı Formunu (ücret 

aldıysanız), haftasonu çalışma belgesini (cumartesi günleri staj yaptıysanız) teslim etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

8
Staj evraklarınızı staj bitimini takip eden dönemin ilk 30 günü (haftasonları dahil) içerisinde staj komisyonu üyelerine teslim etmeniz gerektiğini biliyor 

musunuz?
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Öğrencinin Adı Soyadı    

İmzası     

Bu form, SDÜ EEM staj komisyonu tarafından staj evrakları ile ilgili gözlemlenen eksiklikleri en aza indirmek ve eksikliklerden kaynaklı öğrenci mağduriyetini en aza 

indirmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu form staj bitiminde staj evrakları ile birlikte SDÜ EEM Staj Komisyonuna diğer tüm staj evrakları ile birlikte teslim edilmelidir.

Yukarıdaki kontrol listesini dikkatlice doldurdum. Bu hatırlatmalara rağmen staj evraklarımda tespit edilebilecek olan eksikliklerden şahsımın sorumlu

olduğunu kabul ediyorum ve staj değerlendirmemi etkileyebileceğini biliyorum. ….. /…../ 201…

Öğrenciler tüm sorulara EVET cevabı veremiyorlarsa EVET cevabı verebilmek için gereğini yerine getirmekle yükümlüdürler.


