ISPARTA MESLEK YIIKSEKOKULU
srAJ yArACAK OGRENCII,ERiMiziN

nixrRrixE;

Staj Bagvurusunda bulunacak olrencilerimizin Yaz Stajr Bagvurulan (OBS) Ogrenci Bilgi Sisteminden
yapacaklardrr.

Bu nedenle; Staja Qrkmak isteyen <i[renciler oncelikle Ogrenci Bilgi Sistemi girigine konulan Tanrtrm
Videosunu ve Ogrenci Bilgi Sistemi iizerinden girig yaprlarak i9 Sagirgr ve Gtivinli[i Efitim Videosunu
mutlaka izlemelidir.

O[rencilerin sigorta primlerinin yaprlabilmesi ve staja baglayabilmeleri igin O[renci Bilgi Sistemi
iizerinden girig yaprlarak i9 Saflrpr ve Gtvenlili Epitim Videosunu izlemleri ig Sagtrgr ve Giivenli[i ile
ilgili yaptlacak stnavdan bagarrh ve sertifika almaya hak kazanmrg olmalan gerekir.
Ofrencilerimizin belirlenen staj takvimine titizlikle uymalan, aksi halde yaptrklan stajrn gegersiz
olaca[r hususu duyurulur.
Staj bagvurusu kabul edilen <iSrenciler staj bagvuru formunun grktrsmr Olrenci Bilgi Sistemi i.izerinden
ahp igyerlerine onaylattrktan sonra staj takviminde belirtilen siireler igerisinde staj koordinatdrtine teslim

etmesi gerekir. Staj evraklarrnt igyerine onaylatrp stiresi igerisinde teslim etmeyen o[rencilerin sigorta
girigleri yaprlmayaca[rndan staja grkamazlar.

Staj iglemleri tamamlanan dprenciler SGK iqe girig belgelerini, istenildigi takdirde

muhasebe

biriminden alabilirler. Sigorta girigleri yaprlan o$enciler stajlarrnr yapmamalan halinde adrna yatnlan
sigorta primleri geri tahsil edilir.
STAJYI]R OC;NENCILERIN GOREV VE SORLIMLULIjKLARI

l- stajyer o[renci staj yaptrlr igyerindeki sendikal etkinliklere kattlamaz.
2- Oprenciler staj bitiminde, staj yoneticisi tarafindan doldurulan staj delerlendirme formunun o$renci

bilgi.sistemine yiiklemeleri zorunludur.
3- O$renciler staj gahgma programlanna uygun olarak yiiriittiikleri gahgmalannr giinltik staj rapor
yaz!.m kurallanna uygun olarak staj defterine igler.
'1- Olrenciler, staj dosyalannt ve staj de[erlendirme formunu stajrn bitig tarihinden itibaren en geg l0
giin igerisinde <i[renci bilgi sistemine yiiklemek zorundadrrlar.
5- Stajyer <ilrenciler, staj yapacaklan igyerlerinin gahgma saatleri, ig kogullarr, giyim kugam ile disiplin
ve ig giivenliline iligkin kurallanna uymak zorundadrr.
6- Igyerinden/meslek yliksekokulundan izinsiz, mazeretsiz iig gi.in iist tiste veya staj ddnemi boyunca
staj stiresinin %olO'u orantnda devamstzhk yapan stajyerin stajrna son verilerek, durum program staj
kuruluna bildirilir. Devamstzhk yaprlan giin staj siiresine eklenir. Ancak bu siire toplam stiienin yu.r.rn-,
geqemez. Eksik si.ire toplam staj siiresinin o/010'una kadar olmasr durumunda, staj ytiktimliiliigiinti
yerine getirip getirmedi[ine bciliim staj komisyonu karar verir.
7- Stajyer ci[renciler igin Yiiksekci[retim Kurumlan Ogrenci Disiplin Yonetmeli[i htiki.imleri staj
srrasrnda da gegerlidir.

OxBnaf,i NOT: YiiksekciSrenimleri srasrnda zorunlu staja tabi tutulan o[rencilerin,5510 sayrl

Kanunun 5. Maddesinin b bendine gore Sosyal Sigortalar ve Genel Saphk Sigortasr kapsammda, stajial
stiresince odenmesi gereken ig kazasr ve meslek hastahlr sigorta primi yiiksekokuiumuz tarafindan

odenecektir. Stajyer o[renciyle ilgili Sosyal Gi.ivenlik Kurumu iglemlerinin di.izenli ve zamanrnda
yaprlabilmesi igin <isrencinin staja baglama ve stajrnr bitirdi[i tarihin belirtilmesi, olrencinin stajrnr
brrakmasr, i9 kazasr veya rapor almast durumunda ivedilikle MYO na bilgi vermek zoiundadrrlar. Stu.i
stiresince gahqrlmayan gtinler ve pazar gi.inleri sayrlmayacaktrr. Staj yiprlan si.ire igerisinde rapoi
ahnmast halinde staj, rapor silresi kadar uzamr$ sayrlr. Staj bitiminde, STAJ DEGERLENninfrrfB

FORMU ve STAJ DOSYASININ okulumuza staj takviminde belirtilen siirelerde Oprenci Bilgi
Sistemine Yiiklenmesi eerekmektedir.

