
STAJ  UYGULAMA ESAS VE 

AMAÇ

MADDE 1 - (1) Staj dersi uygulama esas ve ilkelerinin  Ankara Sosyal Bilimler 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde  
gören   süreleri içinde  teorik bilgi ve deneyimlerini 

 ve     sorumlu  staj dersi ile ilgili bilgileri 
vermek ve bu kapsamda   

KAPSAM

MADDE 2 - (1) Bu ilkeler Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nün dördüncü   zorunlu olan staj 
dersi   üniversitenin protokolü olan yerlerde  staj 

 ilkelerini, uygulama ve   kapsar. Bu yönerge, zorunlu 
staj dersi  olmayan stajlara dair hükümleri düzenlemez.

DAYANAK

MADDE 3 - (1) Bu ilkeler Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön lisans ve Lisans 
  hükümlerine ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisans  Staj 

Yönergesi’ne uygun olarak 

TANIMLAR

MADDE 4 - (1) Bu ilkelerde geçen;

a) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,

b) Fakülte: Siyasal Bilgiler Fakültesini,

c) Bölüm: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü,

d) Staj Komisyonu: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde  
“Bölüm Staj Komisyonunu”,

e) Staj Koordinatörü: Zorunlu staj dersi     
 Bölüm staj koordinatörünü,

f) Staj Yeri: Üniversite  protokolleri imzalanarak staj faaliyeti   
kurum ve 

g) Zorunlu staj dersi:    bölümün müfredat  ders olarak 
belirtilen, mezun  için  ile  gereken ve fakültesi  prim 
ödemesi  

h) Staj Raporu:    kurum   ve staj dersinin 
sonunda Staj Komisyonu’na   raporu, 



ifade eder. 

STAJ  STAJ  VE 

MADDE 5 - (1) Bölüm Staj Komisyonu, Bölüm Kurulunca biri  üyesi olmak üzere en 
az üç    Bu komisyonun   zamanda Bölüm Staj 
Koordinatörü olarak görev yapar. Staj dersi sorumlu  üzerine  ve bu dersin  
üyesi Staj Komisyonu’nun  üyesidir.

 (2) Staj Komisyonu,  bu ilkeler  staj konusunda bilgilendirir.

(3) Staj yapacak   belgeleri kontrol eder, liste  ve staj 
dersinin   Bölüm  bilgi verir.

(4) Zorunlu staj dersinin  üyesi   olarak ilerleme  yapar. 
Ders  sonunda staj projelerini  ve   olma 

 tespit ederek not  

(5) Staj Koordinatörü  sosyal güvenlik sistemine prim ödeme  ve  
  için ilgili idari birimler ile  içerisinde 

(6) Staj  toplayarak dersin  üyesine iletir.

STAJ   VE 

MADDE 6 - (1) Staj dersi, dördüncü   yer   mezun 
olmadan önce bu dersi  olarak tamamlamak  

(2)  süresi, lisans  dördüncü  yer alan bir  dönemini kapsar. 
Staj, dersin  ilgili akademik ders döneminin ilk   final  sonuna 
kadar devam eder. Staj süresi ayda toplam 8  günüdür ve 1  günü 8 saat olarak 

ZORUNLU STAJ  VE 

MADDE 7 - (1) Staj yerleri, Üniversite  protokolleri imzalanarak staj faaliyeti 
  kurum ve  Staj yerlerinin   önceden ilan 

edilecek kriterlere göre staj komisyonu   

(2) Staj yeri,  ve  tarihleri ile ilgili süreçler Staj Komisyonunun bilgisi ve  
dahilinde  Staj komisyonunun  olmadan  stajlar geçerli  
Zorunlu olmayan stajlar zorunlu staj dersi  

(3) Zorunlu staj dersinde belirlenen tarihler  staja  ve   
yapmayan ve/veya stajda    bir sonraki staj döneminde staj  
yeniden yaparlar.

 (4) Bölüm  izniyle ve  uygun    da 
staj 

STAJ   BELGELER 



MADDE 8 – (1) Staj  ve  dair belgeler Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Lisans  Staj Yönergesi 13. Maddesinde yer alan (b) ve (c) bendlerine uygun olarak 
Bölüm Staj Komisyonu  önceden ilan edilir.

STAJIN 

MADDE 9 - (1) Stajlara devam zorunludur.

(2)  staj süresince    Disiplin  
hükümlerine; staj  kurumun  ilkelerine,   disiplin ve   

  ve yasal düzenlemelere uymak 

 (5) Bölüm Staj Komisyonu  staj yerindeki  izleyebilir. 

STAJ RAPORU 

MADDE 10 - (1) Stajlarda   sonunda   staj raporu 
 

(2)  staj  ve  belgelerini, önceden ilan edilecek olan tarihe kadar staj 
komisyonuna teslim eder.  

STAJIN 

MADDE 11 - (1) Zorunlu staj dersinin koordinasyonu ve staj   
staj dersini yürüten  üyesi   Zorunlu staj dersinden  olabilmek 
için  staj raporu  Staj  kurumla ilgili olarak  rapora dair 
detaylar   staj dersinin yürütücüsü olan  üyesi  
bilgilendirilir. Rapor,  olarak 

 (2)  zorunlu staj dersinden  ise    transkriptinde yer  
ve  ve    görülebilir. Zorunlu staj dersi 10 AKTS 

 Zorunlu staj dersini  tamamlayan  bu ders   
 notu verilir.  bulunmayan    notu verilir.

(3)    ile  ve   notu  sürece mezun 
olamaz. 

 HÜKÜMLER 

MADDE 12 - (1) Staj  bulunan  staj   sürece 
mezun olamaz. 

(2)    Disiplin  hükümleri stajlar süresince de 
geçerlidir. 

(3) Stajyerlerin staj  kurumlara   nedeni ile verecekleri zararlardan 
Üniversite sorumlu  



(4) Bu staj ilkelerinde yer almayan hususlar Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi Bölüm Staj Komisyonu  karara  

YÜRÜRLÜK

MADDE 13 – (1) Bu  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölüm Kurulu  kabul  tarihten itibaren  girer.

YÜRÜTME

MADDE 14 – (1) Bu  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü Bölüm Staj Komisyonu yürütür.


