AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
BOLVADİN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
YAZ STAJI UYGULAMA İLKELERİ
Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin yaz
stajını düzenlemek için hazırlanmış “Lisans Programları Yaz Staj Yönergesi” ile ilgili
Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu da öğrenim gören ve önlisans diploması almak
isteyen öğrencilere ait Yaz Stajı Uygulama İlkeleri aşağıda belirtilmiştir.
Bu uygulama ilkeleri ; Afyon Kocatepe Üniversitesi Bolvadin Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin, eğitim-öğretim programlarında yer alan
konuları uygulama içinde görmeleri, meslekleri ile ilgili kazanmış oldukları bilgi, beceri,
tutum ve alışkanlıklarını gerçek iş ortamı içinde uygulayabilmeleri ve mezuniyet sonrası
çalışma hayatına kısa sürede uyum sağlayabilmeleri için öğrenciyi deneyim sahibi yapacak
yaz stajı uygulamalarını düzenler.
1- Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda öğrenim gören ve önlisans
diploması almak isteyen öğrenciler yaz stajlarını bölüm başkanlıklarının uygun
görüşüne istinaden kamu ve özel sektör bünyesindeki ilgili departmanlarda yapar.
2- Öğrenciler “Staj başvurusunu” ilgili Eğitim- Öğretim yılının 3. Döneminin sonu ile
4. Dönemin başlamasını takiben 1Şubat - 30 Nisan tarihleri arasında bölüm
başkanlıklarına yapar. Yaz stajlarının başlama ve bitiş tarihleri bölüm
başkanlıklarınca ilan edilir.
3- Önlisans diploması almak isteyen Yüksekokul öğrencilerinin Yaz Stajını
yapabilmeleri için 1,75 üzeri not ortalamasına sahip olmaları ve 4. Döneme ait
ders alma işlemlerinde Yabancı dil 4 dersi yerine Yaz stajını almaları gereklidir.
4- Yaz stajı 30 işgünü ve haftada toplam 40 saat olarak uygulanır. Öğrenciler en az
haftanın bir günü tatil yapmak zorundadır.
5- Yurtdışında veya yurtiçinde öğrenci değişim programından yararlanan öğrenciler,
öğrenim protokollerinde belirttikleri ve kabul edildiği takdirde yaz stajlarını bölüm
başkanlığınca uygun görülmesi halinde gittikleri yerlerde yapabilirler ve yaz
stajlarını yaptıklarına dair belge getirdikleri takdirde yaz stajları kabul edilir.
6- Herhangi bir nedenle yaz stajına katılamayan öğrencilerin mazeretlerini
belgelemesi gerekmektedir. Öğrencilerin bu mazeretleri Afyon Kocatepe
Üniversitesi Senatosu’nun “Haklı ve Geçerli Nedenler” konusundaki kararlarına
göre değerlendirmeye alınır.
7- Öğrenciler yaz stajı yaptıkları kurumun mesai ve çalışma düzenine uymak
zorundadır. Öğrenciler yaz stajı yaptıkları kurumda kişilerarası ilişkilerde ölçülü
ve dikkatli davranmalı ve yaz stajı yerlerinde kullanılan her türlü araç ve
gereçlerin korunmasına özen göstermelidir.

