Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Staj Başvuru Formu
Faculty of Arts, Design and Architecture Internship Application Form
*Staj yapılacak kuruluş tarafından doldurularak staj tarihinden en az 20 gün önce öğrenciye teslim edilmesi
gerekmektedir.
* Please fill out this form and hand it to the student 20 days before the start of the internship period.
Öğrenci Bilgileri | Student Information
Adı | Name:

Soyadı | Surname:

Öğrenci no | Student ID:
Bölümü | Department:
Sınıfı | Grade:
Yazışma adresi | Contact Address:

Telefon | Phone:
Eposta | Email:
TC Kimlik No | Turkish Identification Number:
Not: Staj yapabilmek için öğrencinin ilk 2 yarıyıl derslerini başarıyla tamamlamış olması zorunludur.
Note that to perform an internship, the student should have completed the first and second semester courses
successfully.
Staj Yapılacak Kuruluşa Ait Bilgiler | About the Organization
Kuruluşun adı | Name of the organization:
Staj yapılan birimin adı | Name of the unit where internship will be performed:
Adres | Address:

Telefon | Phone:
Faks | Fax:
Eposta | Email:
Yetkili staj sorumlusunun adı | Name of the authorized person:
Gerekli çalışma günü sayısı | Required work duration:
Staj başlangıç tarihi | Internship beginning date:
Staj bitiş tarihi | Internship completion date:
Staj türü | Type of Internship

DBS20_ _ [ ]

Büro | Office[ ]

Şantiye | Site[ ] Araştırma | Research[ ]

Stajyerden Beklenen Görevler | Description of Duties Expected of the Intern

Stajyere Sunulacak Destek | Support Offered to the Intern

İşyeri Staj Yetkilisinin Onayı | Approval of the Authority in Charge of Internship Admissions
Öğrencinin kuruluşumuzda yukarıda belirtilen tarihler arasında haftada (…..) gün çalışarak stajyer olarak
görev alması uygun görülmüştür.
We approve that the student named above will be employed as an intern in our organization, working (…..)
days per week between the dates specified above.
Tarih | Date:
Yetkili kişi / Görevi | Authorized person / Position:
Telefon | Phone:

Eposta | Email:

İmza / Mühür | Seal / Signature:

STMF Staj Komisyonu Onayı | Approval of the Internship Committee of the FADA
Öğrencinin adı geçen kuruluşta belirtilen tarihler arasında zorunlu stajını yapması uygun görülmüştür.
We approve that the student can perform his/her compulsory internship in the organization specified above.
Tarih | Date:
Staj komisyonu başkanı | Committee chair:
İmza | Signature:

