
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 

 

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YAZ STAJI  

UYGULAMA ESASLARI 

 

1)İsteyen öğrencilerimiz ilgili birimlerinde zorunlu yaz stajını yapabileceklerdir* 

Açıklama 1: Yaz stajı yapmak isteyen öğrencilerimizden staj başvurusunu, ilan edilen tarih 

aralığında yapıp kurum onayı alan öğrencilerimizin gideceği sağlık birimi, Covid-19'a yönelik koruyucu 

önlemleri almış ise öğrencilerimiz yaz stajını bu kurumda yapabilirler. 

Açıklama 2: İlan edilen tarih aralığında yaz stajı başvurusu yapamayan ya da Covid-19 salgını 

nedeniyle staj başvurusu kurumlar tarafından kabul edilmeyen öğrencilerimiz, isterlerse koruyucu 

önlemleri aldığını bildiren ve staj rehberinde özellikleri belirtilen alternatif sağlık birimlerine kabul 

edildikleri takdirde staj faaliyetini bu kurumlarda gerçekleştirebilirler. Bu durumdaki öğrencilerimizin, 

staj evraklarını, kabul eden sağlık kurum yetkilisine imzalatarak ilgili kayıtlı oldukları birime, taratarak 

Pdf formatında e-posta atmaları gerekmektedir. Bu işlem sigorta girişi vb. staj işlemleri için gereklidir. 

Açıklama 3: Sağlık birimlerinde yapılan staj faaliyeti ile ilgili bütün evraklar ilgili dersin ödev/proje 

kısmında açılan alanlara yüklenecektir. Islak imzalı alınması gereken her evrak (Staj Devam/Devamsızlık 

Formu, Staj İşyeri Değerlendirme Formu) tarayıcıdan geçirilerek, Pdf formatında ve 20 MB geçmeyecek 

dosyalar şeklinde sisteme yüklenmelidir. Staj Komisyonu Değerlendirmesi (Staj Sözlü Sınavı) ise Covid-

19 dönemine özel ve bu dönemle sınırlı kalmak şartıyla uzaktan eğitim yöntemleriyle test ya da klasik 

olarak gerçekleştirilebilecektir. 

2) İsteyen öğrencilerimiz zorunlu yaz stajını dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla simülasyon, 

proje, ödev vaka analizi vb. faaliyetlerle staj faaliyetlerini tamamlayabileceklerdir* 

Açıklama 1: Bulundukları yerleşim biriminde staj rehberinde özellikleri belirtilen alternatif sağlık 

birimi olmayan veya olduğu halde Covid-19 salgını nedeniyle staj başvurusu kabul edilmeyen 

öğrencilerimiz, bağlı bulunduğu programın Staj Komisyonlarının uygun görmesi halinde dijital 

imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla simülasyon, proje, ödev, vaka analizi vb. faaliyetlerle staj 

faaliyetlerini tamamlayabileceklerdir. 

Açıklama 2: Yaz stajını dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla simülasyon, proje, ödev, vaka 

analizi vb. faaliyetlerle yapacak öğrenciler için de 05 Temmuz 2021 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında 

30 iş günü sürecek ve staj faaliyetleri ilgili programın staj komisyonunun belirlediği senkron ya da 

asenkron şekilde uzaktan eğitim yöntemleriyle (Google Meet aracılığı ile) gerçekleştirilecektir. 

Açıklama 3: Yaz stajını dijital imkânlarla uzaktan öğretim yoluyla yapan öğrenciler, istenen tüm 

proje, ödev vb. materyallerini ilgili Staj dersinin ödev, proje kısmında açılan linklere 26 Temmuz 2021- 

06 Eylül 2021 tarihleri arasında yükleyebileceklerdir. Staj İşyeri Değerlendirme Formu olmadığı için 



hazırlanan ödev/dosya %50, Staj Komisyonu Değerlendirmesi (Staj Sözlü Sınavı) ise %50 etki oranına 

sahip olacaktır. Staj ile ilgili öğrencinin hazırladığı tüm materyaller Pdf formatında ve 20 MB 

geçmeyecek dosyalar şeklinde sisteme yüklenmelidir. Staj Komisyonu Değerlendirmesi (Staj Sözlü 

Sınavı) ise covid-19 dönemine özel ve bu dönemle sınırlı kalmak şartıyla uzaktan eğitim yöntemleriyle 

test yada klasik olarak gerçekleştirilecektir. 

**Yaz stajından 60 (Altmış) puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

Önemli Tarihler: 

Staj komisyonu ve öğrencilerin, ödev/proje vb. şekilde yerine getirilecek stajlar için aşağıdaki 

tarihlere dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Ödev/Projelerin Staj Ders Sorumlusu Öğretim Elemanı Tarafından Sisteme Yüklenmesi 

Başlangıç 05.07.2021 / Bitiş 20.08.2021 

Ödev/Projelerin Öğrenciler Tarafından Sisteme Yüklenmesi 

Başlangıç 26.07.2021 / Bitiş 06.09.2021 

 


