2020-2021 Güz Dönemi Staj Başvuruları Hakkında
Bölümümüz Staj Komisyonunca, Pandemi koşulları nedeniyle, 2020-2021 Güz döneminde
öğrencilerimizin SOS 365 Staj dersi kapsamında staj yapmalarının, hem sağlık koşullarının
elverişsizliğinden kaynaklı kaygılar hem de dersin gereklilikleri içerisinde yer alan, alınan
sosyoloji eğitiminin alanda tatbik edilebilmesinin, kamu ve bazı özel sektörlerde uygulanan
esnek-uzaktan çalışma koşulları nedeniyle uygun olamayacağı düşünülmektedir. Ancak
öğrencilerimizin talepleri de göz önüne alınarak hak kaybı yaratmamak adına dersin güz
döneminde de açılmasına karar verilmiştir.
2020-21 Güz döneminde staj yapmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları Staj
Komisyonunca değerlendirmeye alınacaktır. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz bölüm
sayfamızda

staj

sekmesinde

ilan

edilmiş

olan

staj

yönergesindeki

(bkz.

http://www.sosyoloji.hacettepe.edu.tr/staj_ilan/Ek8.pdf) tüm şartlardan sorumlu
olmakla birlikte, başvurular incelenirken dikkate alınacak olan hususlar aşağıdaki gibidir:
-

Staj yapılacak olan kurumun ve pozisyonun sosyoloji alanına uygun olması
gerekmektedir.

-

Online olarak yapılacak stajlar kabul edilmeyecektir.

-

Uzaktan-esnek

çalışma

biçiminde

gerçekleştirilecek

olan

stajlar

kabul

edilmeyecektir. Öğrencinin 22 iş günü olan stajını tam zamanlı çalışma kapsamında
gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Staj Başvuru Tarihleri Hakkında Gerekli Bilgiler:
-

Staj başvuruları 03.09.2020 - 23.09.2020 tarihleri arasında alınacaktır. Bu tarihler
haricinde yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

-

Staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin 05.10.2020 - 09.01.2021 aralığında olması
gerekmektedir. Başlangıç tarihinden itibaren 22 iş günü sayılarak (haftada kaç iş
günü staj yapılacak olduğuna bağlı olarak) stajın son günü belirlenmelidir. Staj
gününe denk gelen resmi tatiller iş günü olarak kabul edilmemelidir.

-

Staj

kapsamında

karşılanacaktır.

gerekli

olan

sigorta

Hacettepe

Üniversitesi

tarafından

Staj Başvuru Belgeleri ve Başvuruda İzlenecek Yol
AŞAMA 1: Bilgilendirme Aşaması
Staj başvuruları online olarak alınacaktır. Öğrencilerin ebrusevgili1@gmail.com adresine
aşağıdaki bilgileri içeren bir bilgilendirme maili atmaları gerekmektedir.
- Öğrencinin Adı Soyadı
- Dönem bilgisi (Kaçıncı yarıyılda olduğu, sınıfı)
- Staj yapmak istediği kurumun tam adı ve adresi
- Staj pozisyonunun-görevinin ne olduğu
- Kurumda uygulanan çalışma biçimi (esnek-uzaktan vb.) ve stajyerin hangi
şartlarda staj yapacak olduğu
- Staj başlangıç-bitiş tarihleri
- Öğrencinin iletişim numarası (sizlere doğrudan ulaşabileceğimiz bir cep
telefonu numarası)
Mailiniz komisyonca değerlendirilerek, uygun

bulunması durumunda AŞAMA 2’de

belirtilen belgelerle başvurunuzu yapabilirsiniz.
NOT: Başvuru tarihini göz önüne alarak bilgilendirme mailini son günlere bırakmayınız.

AŞAMA 2: Başvuru Aşaması
Kendilerine

olumlu

dönüş

ebrusevgili1@gmail.com

yapılan

adresine

bilgilendirmelere

öğrencilerimizin

iletmeleri

aşağıdaki

aşağıda

gerekmektedir.
linkten

belirtilen

Belgelere

ve

belgeleri
gerekli

erişebilirsiniz.

http://www.sosyoloji.hacettepe.edu.tr/sos365_staj_120719.pdf
-

Stajyer Öğrenci Başvuru ve Kabul Formu

-

Beyan ve Taahhütname

-

Öğrenci Dilekçesi

Başvurusunu gerçekleştiren öğrencilerimizin sigorta işlemleri komisyon tarafından
başlatılacaktır. Bu aşamadan itibaren öğrencilerimiz staj tarihleri geldiğinde
kurumlarında stajlarını başlatabilirler. Staj başlangıç tarihinden iki-üç gün önce

herhangi bir SGK’dan ya da Hacettepe Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan (0312
305 31 10) sigorta girişlerinin yapıldığına ilişkin belge talep etmeleri tavsiye edilir. Zira bazı
kurumlar bu belgeyi isteyebilmektedir.
Bölüm

sayfamızda

staj

sekmesinde

yer

alan

kılavuzdaki

yönlendirmeler

(bkz.

http://www.sosyoloji.hacettepe.edu.tr/sos365_staj_120719.pdf), staj süreci ve sonrasında
gerekli olan evraklar ve bilgilendirmeler konusunda sizlere yol gösterecektir. Bu kılavuzu
okuyarak, ilgili belgeleri indiriniz. Yönergeleri okumanızın ardından sorularınızın olması
halinde ebrusevgili1@gmail.com adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz. (NOT: Belgelere
erişimde bazı tarayıcılarda sorun yaşanmaktadır. Farklı tarayıcılardan açmayı deneyiniz.

Staj sonrası teslim edilecek olan evrakların teslim tarihleri ve teslim edilme biçimlerine
ilişkin dönem sonu gerekli bilgilendirme ayrı bir duyuru ile yapılacaktır.
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