
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 

1) Bölümümüz öğrencileri, mezun olabilmeleri için Stajını 45 iş günü olarak tek seferde yapacaklardır. 

2) En az 150 AKTS’ lik derse devam sağlamış bir öğrenci staj yapma hakkını kazanmış olacaktır. 

3) Ayrıca Jeoloji mühendisliği bölümü stajının uygulanmasında “Yozgat Bozok Üniversitesi 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi” esas alınır. 

4) Staja başlayacak her öğrenciye “Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi” Staj 

defteri verilir. Resmi belge niteliğindeki tasdik edilmiş bu deftere öncelikle staj programı yazılmalı ve 

staj amirinin verdiği programa uyulmalıdır. Staj sonunda defter staj amirine tasdik ettirilir. Stajda 

yapılan çalışmalar Jeoloji Mühendisi tarafından onaylanmalıdır.  

5) Staj defterinin doldurulması sırasında çalışma konusu ile ilgili olan açıklamalar, fotoğraflar, 

şekiller, haritalar, jeolojik kesitler gibi açıklayıcı unsurlar ile desteklenecektir. Staj defteri teorik 

bilgilerden çok uygulama bilgileri ile doldurulacaktır. Öğrenci staj defterini stajı izleyen güz 

yarıyılının başlangıcından itibaren en geç üçüncü haftanın sonuna kadar bölüme teslim eder. Bu süre 

sonunda defterlerini vermeyen öğrencilerin stajları yapılmamış sayılır. Bölüm gerekiyorsa bu defter 

dışında staj ile ilgili belge ve evrak isteyebilir. 

6) Staj defteri bölüm staj sorumlusu tarafından bölüm öğretim sorumlularına uzmanlık konuları göz 

önünde tutularak dağıtılır ve bunların en geç bir ay içinde değerlendirilmeleri sağlanır. Değerlendirme 

sonuçları başarılı, başarısız, eksik şeklinde öğrencilere duyurulur. 

7) Staj defterini eksik yapan öğrencilerden 15 gün içinde bunu uygun hale getirmesi istenir. Bu süre 

içinde defteri getirmeyen öğrenci başarısız sayılır ve tekrar staj yapması istenir. 

8) Hafta sonları staj programına dâhil ise bu durum “Staj Kabul Formu” nda belirtilecektir. 

9) Her öğrenci bölüm koleksiyonunu zenginleştirmek için staj bölgesine ait beş adet ilginç örneği 

(Kayaç, fosil, cevher vb.) gerekli bilgiler (toplanan yer, tanım, yaş) ile birlikte bölüme teslim eder. 

Örnekler normal büyüklükte ve taze olmalıdır. 

10) Öğrencinin stajının değerlendirilmesinden sonra stajı ile ilgili tüm bilgiler öğrencinin dosyasına 

kaldırılır. 

NOT: Kabul edilen bu Staj Uygulama Esasları 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren 

alınacak birinci ve ikinci öğretim öğrencileri için geçerli olacaktır. 


