
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM YAZ STAJ 

YÖNERGESİ 

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi sonunda mezun durumunda olup (yalnızca staj dersi kalan) 

Covid-19 tedbirleri nedeni ile yaz stajını yapamayan öğrencilerimiz için 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Yaz 

dönemi için geçerli olmak üzere öğrenci stajları uzaktan öğretim yoluyla ve Bölümümüzün belirleyeceği ödev 

ya da proje gibi faaliyetler ile tamamlanacaktır. Ara sınıftaki öğrencilerimiz stajlarını 2020-2021 eğitim-

öğretim yılında yapabilecektir. 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonunda müfredatındaki bütün derslerinden başarılı olarak 

mezuniyet durumuna gelen veya mezuniyet tek ders sınavına girmeyi hak eden öğrencilerin 29.06.2020 

tarihinden itibaren; 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Yaz Okulu sonunda müfredatındaki bütün derslerinden 

başarılı olarak mezuniyet durumuna gelen veya mezuniyet tek ders sınavına girmeyi hak eden öğrencilerin ise 

24.08.2020 tarihinden itibaren, yüz yüze olmamak şartıyla staj yapabilecektir.  

Öğrencilerimiz staj müracaatlarını aşağıda belirlenen dört alandan birine yapacaklardır. 

1. Elektronik ve Haberleşme 

2. Enerji Üretim, İletim ve Dağıtım 

3. Elektrik Makineleri 

4. Kontrol ve Otomasyon 

• Bölümümüz öğretim üyeleri tarafından her bir alan için 10 adet alt başlık belirlenecek ve öğrenciler 

birini seçerek stajını ödev veya proje şeklinde gerçekleştirecektir. 

• Her hafta için belirlenen staj gün sayısı 6 GÜN olacaktır. 

• Öğrenciler proje ve ödevler ile ilgili haftalık raporlarını içeren dijital ortamda bir staj defteri 

hazırlayarak ilgili haftanın sonunda teslim edecektir. 

• Staj bitiminde öğrencinin staj defteri staj yaptığı her bir gün için en az bir sayfa olacak şekilde online 

olarak teslim edilecektir. 

• Staj faaliyetleri proje veya ödevi tanımlayan öğretim üyesi tarafından takip edilecek ve staj 

değerlendirme raporu da ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanacaktır. 

• Gerek görülmesi durumunda öğrenci için online mülakat yapılabilecektir. Staj mülakat tarihi mülakatı 

yapacak olan öğretim üyesi tarafından belirlenecek ve ilgili öğrenciye bildirilecektir.  

• İlgili öğretim üyesinin uygun bulduğu oranda öğrencinin stajı kabul edilecektir. 

Yukarıdaki dört alandaki alt konu başlıklarından hangisini tercih ettiğinize dair talebinizi staj 

müracaat formunda belirterek formu muhelek@atauni.edu.tr adresine göndererek müracaatınızı 

gerçekleştiriniz. Müracaatınızdan sonra size bilgilendirme yapılacaktır.  


