
STAJINI BİR KURUMDA 30 İŞ GÜNÜ OLARAK YAPACAK OLANLARIN İZLEYECEKLERİ ADIMLAR (Başvuru Aşaması)  

 

Stajdan ücret talep 
etmeyenler 

Stajını ne şekilde yapacağını beyan eden 
dilekçenin doldurularak ıslak imzalı şekilde ve 

pdf formatında taratılarak, 
dadaymyo@kastamonu.edu.tr adresine 

gönderilecektir.  

Staj yapılacak kurum ayarlandıktan sonra 
danışman hocalarla iletişime geçilerek kurumun 

staj için uygunluk onayı alınmalıdır. 

Ücret Talep Etmeyenler İçin Staj Başvuru 
Formu 4 nüsha halinde doldurulacaktır. Kimlik 

fotokopisi ve 4 fotoğraf başvuru formuna 
eklenecektir.(https://daday.kastamonu.edu.tr/

index.php/tr/dokumanlar/staj) 

Önce öğrenci imzalayacak ardından Staj 
yapacakları kurum kaşe ve imza atacaktır.  

Danışmanlarla iletişime geçilerek evraklarda 
eksiklik olup olmadığı teyit ettirilip danışman  

ve bölüm başkanına imzatılacaktır.  

Tamamlanan evrakların 2 nüshası danışmana 
teslim edilecek, 1 nüshası staj sınavında 

getirilmek üzere öğrencide,1 nüshası firmada 
kalacaktır. (Staj başlangıç tarihinden en az 30 

gün önce evrakların danışmana teslimi 
sağlanmalıdır.) 

Stajdan ücret  

talep edenler 

Stajını ne şekilde yapacağını beyan eden dilekçenin 
doldurularak ıslak imzalı şekilde ve pdf formatında 
taratılarak, dadaymyo@kastamonu.edu.tr adresine 

gönderilecektir.  

Staj yapılacak kurum ayarlandıktan sonra danışman 
hocalarla iletişime geçilerek kurumun staj için 

uygunluk onayı alınmalıdır. 

Ücret Talep Edenler İçin Staj Başvuru Formu ve Ücret 
Talep Edenler İçin Staj Sözleşmesi 4 nüsha halinde 

doldurulacaktır. Kimlik fotokopisi ve 4 fotoğraf 
başvuru formuna eklenecektir. 

(https://daday.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/doku
manlar/staj)  

Önce öğrenci imzalayacak ardından Staj yapacakları 
kurum kaşe ve imza atacaktır. Staj sözleşmesinin herbir 
sayfası hem kurum yetkilisi hem de öğrenci tarafından 

paraflanacaktır.  

Danışmanlarla iletişime geçilerek evraklarda eksiklik 
olup olmadığı teyit ettirilip danışman  ve bölüm 

başkanına imzatılacaktır.  

Tamamlanan evrakların 2 nüshası danışmana teslim 
edilecek, 1 nüshası staj sınavında getirilmek üzere 

öğrencide,1 nüshası firmada kalacaktır. (Staj başlangıç 
tarihinden en az 30 gün önce evrakların danışmana 

teslimi sağlanmalıdır.) 



STAJINI BİR KURUMDA 30 İŞ GÜNÜ OLARAK YAPACAK OLANLARIN İZLEYECEKLERİ ADIMLAR  

(Staj Esnası ve Staj Tamamlandıktan Sonra) 

 

Stajını tamamlayan öğrenciler staj dosyası evraklarını hazırlayacaktır. 
(https://daday.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/dokumanlar/staj)  

İlan edilen staj sınavı tarihinde staj dosyası evrakları, zorunlu staj formunun bir nüshası ile sınav yerinde hazır 
bulunacaklardır.  

Staj sınavı sonucunda BAŞARILI/BAŞARISIZ notu ÜBYS sistemine danışmanlar tarafında girilecektir. 


