
SİNANPAŞA MESLEK YÜKSEKOKULU
2020 - 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ZORUNLU STAJ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Üniversitemiz Senatosunun 09.04.2021 tarih ve 2021/14-c sayılı kararına istinaden
Meslek Yüksekokulumuz Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı
Programı’na kayıtlı olan öğrencilerimizin, müfredatlarında yer alan ve yaz
döneminde yapacakları işyeri stajlarını, bu eğitim öğretim yılına mahsus olmak
kaydıyla;

2020-2021 Yaz döneminde staj yeri bularak fiili olarak yapmak isteyen
öğrencilerimizin isteği dahilinde pandemiden kaynaklı tüm riskleri kabul etmek
şartıyla yüz yüze staj yapabilmelerine,

Staj yeri bulamayanların veya pandemi nedeniyle yüz yüze staj yapmak istemeyen
2. sınıf ve mezun adayı olan öğrencilerimizin Meslek Yüksekokulumuza dilekçe ile
başvurmaları halinde (dilekçeyi indirmek için) ödev/proje şeklinde yapmalarına karar
verilmiştir. Bu öğrencilerimiz dilekçelerini 11.06.2021 Cuma günü mesai bitimine
kadar sinanpasamyo@aku.edu.tr adresine eposta ile göndermelidirler.

Yüz yüze (iş yerinde) staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için buradan
indirebilecekleri dilekçeyi ve ile 3 adet Zorunlu Staj Başvuru Formunu doldurup
imzalayıp gerekli yerleri staj yapacağı işletmeye onaylattıktan sonra elden veya
(PTT kargo sözleşme no 503483294 ile indirimli olarak) kargo ile Sinanpaşa Meslek
Yüksekokulu Öğrenci İşleri birimine “Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sinanpaşa
Meslek Yüksekokulu Öğretmenler Mah. Cumhuriyet Meydanı SİNANPAŞA /
AFYONKARAHİSAR” göndermelidir. Evrakları son teslim etme tarihi 11.06.2021
Cuma günü mesai bitimine kadardır. Staj başvuru evrakları okulumuza ulaştıktan
sonra ilgili yerler doldurulup 25.06.2021 Cuma gününe kadar PTT kargo ile geri
gönderilecektir.

Ögrencinin staj yaparken doldurması gereken "Staj Defteri" ; şahsen AKÜ- Kitap
Satış Bürosu'ndan alabileceği gibi
https://urun.n11.com/bilgisayar-kitaplari/staj-defteri-P357892823'den de temin
edebilecektir.

Staj bitiminde öğrenci; defteri doldurup, işletmede yetkili kişilere imzalattıktan sonra
Staj Defteri’ ni şahsen ya da kargo aracılığı ile Sinanpaşa Meslek Yüksekokulu
Öğrenci İşleri birimine “Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sinanpaşa Meslek
Yüksekokulu Öğretmenler Mah. Cumhuriyet Meydanı SİNANPAŞA /
AFYONKARAHİSAR” teslim edecektir.
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