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T.C. 

BİRUNİ ÜNİVERSİTES 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 

STAJ AKIŞ ŞEMASI 

 

 

 

 
 

 

Öğrenciler – 31 Mayıs tarihine kadar; 

- Web sayfasına yer alan başvuru formunu doldurup staj yapmak istediği kurumun ilgili sorumlusuna onaylatır 

- Sigorta formunu doldurur 

- Staj sözleşmesini staj yapacağı kurum ile karşılıklı imzalar 

- İş Güvenliği ve Sağlığı Sertifika Programı için Sürekli Eğitim Merkezine (SEM) başvurur ve programı tamamlar 

- Formları, Staj Sözleşmesini ve İş Güvenliği ve Sağlığı Sertifikasını/Katılım Belgesini Fakülte Sekreterliğine 

iletir 

- Öğrenci bir staj döneminde en fazla iki staj başvurusu yapabilir

Staj Komisyonu – Mayıs ayının ilk haftasında; 

Staj başvuru formunu, staj değerlendirme formunu ve staj defterlerini düzenler/gözden geçirir 

Öğrencilere Üniversite Staj Yönergesi/Eczacılık Fakültesi Uygulama Esasları hakkında bilgilendirme toplantısı 

yapar 

Formlar ve defterlerin web sayfasında yayınlanmasını sağlar 

Staj yapılacak tarihleri ilan eder ve stajla ilgili diğer duyuruları yapar 
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Staj Komisyonu – Haziran ayının ilk haftasında; 

Öğrencinin staj yapacağı yeri değerlendirir ve uygun bulursa onaylar 

Onayladığı formları Dekanlığın onayına sunar 

Dekanlık- Haziran ayının ikinci haftasında; 

Staj yapılacak Eczanelerin bağlı olduğu Eczacı Odaları ile resmi yazışma yapılarak staj yapılacak 

Eczanelerin uygunluğunu sorar 

Dekanlıkça onaylanan staj sigorta formlarını, sigorta işlemleri için İnsan 

Kaynaklarına iletir 

Staj yapılacak Eczanenin sorumlusu tarafından değerlendirilmesi istenilen Öğrenci Stajı Değerlendirme 

Formunu ilgili eczaneye iletir 

İnsan Kaynakları - Haziran ayının üçüncü haftasında; 

- Onaylı sigorta belgelerinin bir kopyasını öğrencilere iletmek üzere Fakülte Sekreterliğine gönderir 
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Öğrenci 

İlgili yılın 1 Temmuz-20 Eylül tarihleri arasında başvuru yapmış olduğu stajı yapar 

Staj defterinde belirtilen ÖĞRENME HEDEFLERİNİ dikkate alarak staj 

çalışmalarını yapar ve kazanımlarını staj defterine kaydeder 

Staj değerlendirme formunu ve staj defterinin ilgili bölümünü, staj yaptığı yerin sorumlusuna doldurtur 

Staj değerlendirme formunu ve staj defterini, 30 Eylül’e kadar 

Sekreterliğine teslim eder 

Fakülte Sekreterliği –Ekim ayının ilk haftasında; 

- Öğrencilerin teslim ettiği staj değerlendirme formlarını ve staj defterini, Staj Komisyonuna iletir 
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Staj Komisyonu - 

- Staj değerlendirme formlarını ve staj defterlerini kontrol eder 

- Öğrencinin yaptığı stajı kabul eder veya kabul etmez 

- Stajını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, staj defterlerinde yer alan fotoğraflarının 

üzerine kaşe basar 

- Staj değerlendirme formlarını arşivler 

- Stajı kabul edilen ve kabul edilmeyen öğrencileri ilan eder 

- Öğrencilerin staj defterlerini fakülte sekreterliğine iletir 

- Staj I-II-III ve Staj V için staj raporları değerlendirilir. Gereğinde sözlü sınav ve sunum yaptırılarak başarı 

notu belirler. Staj I, II ve III için Güz Dönemi ve Staj V icin Bahar Dönemi not giriş zamanında sonuçları 

sisteme girer. 

-Staj IV için sınav tarihini Güz Dönemi sonunda Finallerle birlikte ilan eder ve staj sınavını ve telafi sınavını 

yapar ve sonuçları Güz Dönemi not giriş zamanında sisteme girer. 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci 

Staj defterini fakülte sekreterliğinden teslim alır 

Stajı kabul edilmemişse, bu stajın yerine yenisini, bir sonraki staj döneminde yapar 

Stajı kabul edilmişse stajla ilgili bir sonraki ilanı web sitesinden takip eder 

Staj IV’ü kabul edilmiş öğrenciler ise Staj Komisyonu tarafından Güz Dönemi Final sınav 

döneminde ilan edilen tarihte staj sınavına girer. Başarısız olan öğrenciler bütünleme 

döneminde telafi sınavına girerler 

Herhangi bir stajından başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde stajını tekrarlar 


