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SSBF AKADEMİK STAJ 
 

 “Akademik” Staj Başvurusu ve Değerlendirilmesi 

 

Adımlar Süre Profesyonel 

Staj 

Süreleri 

Yaz stajı yükümlülüğünü bir SSBF öğretim üyesinin 

denetiminde üniversite içinde veya dışında yürütülen bir 

araştırma projesinde görev alarak tamamlamak isteyen 

SSBF öğrencilerinin, “akademik staj” başvurusu için Güz 

dönemi sonunda en az 3.00 GNO sağlamaları gerekir. 

Güz dönemi 

sonu 

itibariyle 

 

GNO koşulu sağlayan SSBF öğrencileri araştırmalarını 

gözetiminde yürütecekleri bir öğretim üyesiyle irtibata 

geçerek araştırma projesini oluştururlar. 

Mayıs’ın ilk haftasına kadar bu araştırma projesi ile 

birlikte SSBF Dekanının görüşüne başvurulması 

önemle tavsiye edilir. 

Mart – Mayıs 

arası 

Temmuz 

ortası 

Talebi yürütücü öğretim üyesi tarafından kabul edilen 

öğrenci Online Management Sistem üzerinden staj 

kaydını yapar. Kayıt esnasında araştırma projesinin konu 

başlığını, kapsamını ve proje yürütücüsünün ismini “New 

Academic Internship Project Formunda “(EK 1) doldurur  

Mayıs’ın 

ikinci haftası 

31 Temmuz 

Yürütücü öğretim üyesi eş zamanlı olarak “Akademik Staj 

Öneri Mektubunu” (EK 2) doldurur ve Dekanlık Ofisine 

teslim eder.  

Mayıs’ın 

ikinci haftası 

 

Form sistemde onay için SSBF Dekanına gelir. Dekan, 

öğrencinin araştırma projesi kapsamını ve öneri 

mektubunu değerlendirerek onay / red seçeneklerinden 

birini işaretler. Bu bilgi sistem tarafından  otomatik olarak 

öğrencinin e-posta adresine gönderilir. Dekan tarafından 

projesi onaylanan öğrenci akademik stajına başlayabilir. 

Projesi reddedilen öğrenci, aynı Yaz döneminde yeniden 

akademik staj başvurusu yapamaz * 

Başvuru 

tarihinden 

itibaren 10 

gün içinde 

Başvuru 

tarihinden 

itibaren 10 

gün içinde 

Akademik stajını tamamlayan öğrenci  araştırma 

sonuçlarını değerlendirdiği bir makale hazırlayıp sisteme 

yükler (EK 3) Makale, sistemde onay için SSBF 

Dekanına gelir. 

30 Eylül 30 Eylül 

Yürütücü öğretim üyesi eş zamanlı olarak “Akademik Staj 

Değerlendirme Formunu” (EK 4) doldurur ve Dekanlık 

Ofisine teslim eder. 

30 Eylül  

Dekan öğrencinin makalesini ve yürütücü öğretim 

üyesinin değerlendirme formunu dikkate alarak 

belirleyeceği öğrencinin staj notunu (S/ U /I) not girişini 

yapacak ilgili Program Staj Danışmanına bildirir. 

Ekim’in ilk 

haftası 

Ekim’in   ilk 

haftası 
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*  Yurtiçi / yurtdışı kurumlarla irtibata geçerek “profesyonel staj”a yönelebilir. 

Bakınız Profesyonel Staj Prosedürü 

 
EK 1 

NEW ACADEMIC INTERNSHIP PROJECT FORM 

 

Project Supervisor Name: 

Project Supervisor E-mail: 

Project Title:: 

Project Description & Objectives:  (max. 120 words) 

Internship Start Date: 

Number of Weeks: 

Cumulative GPA: 

 

 

 

 

 

EK 2 

ACADEMIC INTERNSHIP RECOMMENDATION FORM 

 

Student Name: 

Program of the Student: 

Internship Start Date: 

Number of Weeks: 

Project Title: 

Project Description & Objectives (max. 120 words) 

including: 

 Literature survey & reading list 

 Expected results & contribution of the supervisor to the project (if any) 

 

 

EK 3 

ACADEMIC INTERNSHIP FINAL REPORT 

 

A paper with an introduction that motivates the study, followed by the research done by 

the student, and the conclusions of the research 
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EK 4 

ACADEMIC INTERNSHIP EVALUATION REPORT 

 

A report by the research supervisor on the student’s:  

 Performance in the research project 

 Research paper’s quality 

 


