NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
STAJ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S)
1.

Kaç gün staj yapmam gerekiyor?
20 iş günü yapmanız gerekmektedir. (Staj yönergesi, Madde 7.)

2.

Birinci stajımı nerede yapabilirim?
Talaşlı ve talaşsız imalatın gerçekleştirildiği CNC, torna, freze gibi ekipmanların bulunduğu ve
mühendis çalıştıran her hangi bir firmada yapabilirsiniz. (Staj form 4’ü inceleyebilirsiniz.)

3.

İkinci stajımı nerede yapabilirim?
Enerjisi santralleri, enerji üretiminin olduğu fabrikalar, elektrik iletim dağıtım şirketleri, barajlar, enerji
taahhüt firmaları, enerji etüdü firmaları, enerji sektörüne yönelik imalat yapan ve mühendis çalıştıran
herhangi bir firmada çalışabilirsiniz.

4.

Her iki stajımı aynı yerde yapabilir miyim?
İki ve üçüncü sorunun cevabında yapılan açıklamaları gerçekleştirebilecek kapasitede olan ve firmanın
farklı departmanlarında çalışmak kaydıyla yapabilirsiniz.

5.

Her iki stajımı aynı staj döneminde yapabilir miyim?
Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrencilerimiz her iki stajını da aynı staj döneminde yapabilir.
- Asgari 3.sınıf bahar döneminde okuyor olmak (Yani sistemden seçebiliyor olmak.)
- Staj sonrasındaki dönemde yeterli AKTS boşluğuna sahip olmak
- Staj tarihleri arasında minimum 20+20 iş günü takvim planı yapmış olmak
- Staj tarihleri ile çakışacağı için yaz okulu yapmamak

6.

Yaz okulu ile stajımı aynı yaz döneminde yapabilir miyim?
Yaz okulu ile staj takviminiz çakışmıyorsa yapabilirsiniz.

7.

Staj dersini seçmeden staj yapabilir miyim?
Öğrenci ders kaydında staj dersini almak zorundadır. Aksi taktirde yaptığı/yapacağı staj kabul edilmez.
(Staj yönergesi, Madde 10.)

8.

Stajda ücret alabilir miyim?
Eğer firma ücret vermek istiyorsa alabilirsiniz. Firma size vermiş olduğu ücreti devletten geri almak
istiyorsa fakültemiz muhasebesi ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Fakat bu geri ödeme kamu kurum
ve kuruluşlarında staj yapanlar için geçerli değildir.

9.

(15 Temmuz, 30 Ağustos, Bayram tatilleri vs.) gibi resmi tatille denk gelen günlerde staj günü
içerisinde sayılabilir mi?
Kesinlikle yapamazsınız. Çünkü resmi tatillerde sigorta işlemi gerçekleşmemektedir.

10. Hafta da 6 iş günü staj yapabilir miyim?
Staj yapacağınız firma 6 iş günü çalışıyorsa yapabilirsiniz.
11. Yurt dışında staj yapabilir miyim?
Yapabilirsiniz.

