ISPARTA MESLEK YUKSEKOKULU
STAJ YAPACAK OGRENCiLERiMIZiN OjTTETINP;
Staj Bagvurusunda bulunacak dprencilerimizinYazlGnz{Bahar Stajr Bagvurulan (OBS)
Sisteminden yapacaklardrr.

6$enci Bilgi

Bu nedenle; Staja Qrkmak isteyen ciprenciler cincelikle Olrenci Bilgi Sistemi Anasayfasma konulan
Tanrtrm Videosunu ve Ogrenci Bilgi Sistemi iizerinden girig yaprlarak i9 Sa[hfr ve Gtivenligi Egitim
Videosunu en az 12 saat 30 dakika izlemelidir.

Olrencilerin sigorta primlerinin yaprlabilmesi ve staja baglayabilmeleri igin Osrenci Bilgi Sistemi
iizerinden girig yaprlarak iq Sa[hlr ve Giivenligi Egitim Videosunu izlemleri i9 Salhlr ve Giivenli[i
ile ilgili yaprlacak srnavdan bagarrh ve sertifika almaya hak kazanmtg olmalan gerekir.
Olrencilerimizin belirlenen staj takvimine titizlikle uymalarr, aksi halde yaptrklarr stajrn gegersiz
olacapr hususu duyurulur.

Staj baqvurusu kabul edilen dlrenciler staj baqvuru formunun grkilsrnr Osrenci Bilgi Sistemi tizerinden
ahp igyerlerine onaylattrktan sonra staj takviminde belirtilen siireler igerisinde staj koordinatciriine
teslim etmesi gerekir. Staj evraklarrnr igyerine onaylatrp siiresi igerisinde teslim etmeyen rilrencilerin
sigorta girigleri yaprlmayaca[rndan staja grkamazlar.

Staj iqlemleri tamamlanan ci$renciler SGK iqe girig belgelerini, istenildili takdirde muhasebe
biriminden alabilirler. Sigorta girigleri yaprlan d$renciler stajlarrnr yapmamalan halinde adrna
yatnlan sigorta primleri geri tahsil edilir.
STAJYER oGNPNCIT,ERIN GOREV VE SORUMLULUKLARI

1- Stajyer d[renci staj yaptt[t igyerindeki sendikal etkinliklere katlamaz.
2- Olrenciler staj bitiminde, staj yoneticisi tarafindan doldurulan staj defterini <i[renci bilgi sistemine
ytiklemeleri zorunludur.
3- Olrenciler staj gahgma programlamna uygun olarak yiiri.ittiikleri gahgmalannr obs iizerinde yer alan
staj faaliyet raporunu grktr aldrktan sonra el yazrsr ileyazmalan gerekmektedir.
4- O[renciler, staj dosyalannr ve staj delerlendirme formunu stajrn bitig tarihinden itibaren en ge9 1
hafta igerisinde oprenci bilgi sistemine ytiklemek zorundadrlar.
5- Stajyer ci[renciler, staj yapacaklarr igyerlerinin gahgma saatleri, ig kogullan, giyim kugam ile
disiplin ve iq gtivenli[ine iligkin kurallanna uymak zorundadr.
6- igyerinden/meslek yi.iksekokulundan izinsiz, mazeretsiz tig giin i.ist iiste veya staj donemi boyunca
staj siiresinin ohl0'u oranrnda devamszhk yapan stajyerin stajrna son verilerek, durum program staj
kuruluna bildirilir. Devamszhk yaprlan giin staj siiresine eklenir. Ancak bu silre toplam siirenin
yansmr gegemez. Eksik s0re toplam staj siiresinin YolD'una kadar olmasr durumunda, staj
ytki.imltilii[iinti yerine getirip getirmediline bciliim staj komisyonu karar verir.
7- Stajyer <ifirenciler igin Yiiksekci[retim Kurumlan Oprenci Disiplin Yiinetmelili htkiimleri staj
slrasrnda da gegerlidir.
ONgnAli NOT: Ytiksek<iprenimleri srasmda zorunlu staja tabi tutulan d,prencilerin, 5510 sayrh
Kanunun 5. Maddesinin b bendine gdre Sosyal Sigortalar ve Genel Salhk Sigortasr kapsamrnda,
stajlarr siiresince <idenmesi gereken ig kazasr ve meslek hastahlr sigorta primi yiiksekokulumuz
tarafindan ridenecektir. Stajyer <i[renciyle ilgili Sosyal Giivenlik Kurumu iglemlerinin diizenli ve
zamanrnda yaprlabilmesi igin <i$rencinin staja baqlama ve stajmr bitirdili tarihin belirtilmesi,
<i[rencinin stajrnr brrakmasr, i9 kazasr veya rapor almasr durumunda ivedilikle MYO na bilgi vermek
zorundadrlar. Staj stiresince gahgrlmayan giinler ve pazar gi.inleri sayrlmayacaktrr. Staj yaprlan stire
igerisinde rapor almmasr halinde staj, rapor siiresi kadar uzaml$ sayrlrr. Staj bitiminde STAJ
DOSYASININ okulumuza staj takviminde belirtilen stirelerde Olrenci Bilgi Sistemine Yiiklenmesi
gerekmektedir.
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