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Alaplı Meslek Yüksekokulu
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi

STAJ DUYURUSU
1) Bahar Dönemi İçerisinde Staj Yapacak Öğrenciler
2021-2022 Bahar Döneminde Staj Dersini alan ve bahar dönemi içinde stajını
yapabilecek durumda olan (Gündüz Öğretimi için 2019 veya daha önce girişli olup bütün
derslerden devam koşulunu yerine getirmiş olan, II. Öğretim için 2020 veya daha önce
girişli olan) Öğrencilerimizin Dikkatine;
Dönem içinde staj yapmak isteyen öğrencilerimiz staj dosyasını Yüksekokulumuzun
https://alapli.beun.edu.tr/ogrenci/staj.html web sayfasından alıp, dosyadaki yönergeye uygun
olarak gerekli işlemleri yaptıktan sonra Zorunlu Staj Formunun bir nüshası, sigorta beyan
belgesi ve kimlik fotokopisi ile okulumuz evrak kayıt birimine en son 28 Mart 2022 Pazartesi
gününe kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
Staj Başlangıç Tarihi : 04 Nisan 2022
Staj Bitiş Tarihi
: 18 Mayıs 2022

(Haftalık çalışma gün sayısı 5’tir;Sigorta haftada 5
gün üzerinden yapılacağından cumartesi günleri
stajdan sayılmayacaktır)

Dönem içinde staj yapacak öğrencilerin staj dosyasının bölüm öğretim elemanlarına teslimi
ve mülakat zamanı;30 Mayıs - 02 Haziran 2022 tarihleri arasındadır.
Not: Stajını bitiren öğrenciler dosya teslimi ve mülakat günü/saati ile ilgili önceden Staj
Komisyonu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

2) Yaz Döneminde Staj Yapacak Öğrenciler
2021-2022 Bahar Yarıyılında Staj Dersini alan ve Yaz döneminde stajını yapacak
öğrencilerimiz staj dosyasını Yüksekokulumuzun https://alapli.beun.edu.tr/ogrenci/staj.html web
sayfasından alıp, dosyadaki yönergeye uygun olarak gerekli işlemleri yaptıktan sonra
Zorunlu Staj Formunun bir nüshası, sigorta beyan belgesi ve kimlik fotokopisi ile okulumuz
evrak kayıt birimine en son 01 Haziran 2022 Çarşamba gününe kadar teslim etmeleri
gerekmektedir.
Staj Başlangıç Tarihi : 18 Temmuz 2022
Staj Bitiş Tarihi
: 26 Ağustos 2022

(Haftalık çalışma gün sayısı 5’tir;Sigorta haftada 5
gün üzerinden yapılacağından cumartesi günleri
stajdan sayılmayacaktır)

Yaz döneminde staj yapacak öğrencilerin staj dosyasının bölüm öğretim elemanlarına
teslimi ve mülakat zamanı; 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Derslerinin
Başlama Haftası İçerisinde olacaktır.
Not: Öğrencilerimiz dosya teslimi ve mülakat günü/saati ile ilgili önceden Staj Komisyonu
ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

