Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

STAJ KLAVUZU
Staj çalışmaları ile öğrenim gördüğünüz mesleki disiplinin uygulama alanları ile
tanışmanız, profesyonel iş yaşamında diğer meslek grupları ile kurulan işbirliklerini
kavramanız ve görgül bir öğrenme deneyimi yaşamanız amaçlanır. Lisans programından
mezun olduğunuzda edinmiş olmanız gereken öğrenim kazanımlarına katkısı açısından,
staj çalışması, dönem içinde aldığınız dersler kadar önemlidir. Ancak derslerde
yaşadığınız deneyime kıyasla, staj çalışmasında kendi öğrenme sürecinizi daha etkin
biçimde yönlendirmeniz, belirlediğiniz öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda kişisel
inisiyatif almanız gerekir.
Yaptığınız staj çalışmasında edindiğiniz deneyimi ve öğrenme kazanımlarını staj raporu
ile belgelemeniz beklenmektedir.

STAJ RAPORU
Staj raporu, stajınız boyunca neler öğrendiğinizi ve deneyimlediğinizi, hangi bilgi, beceri
ve yeterlikleri kazandığınızı veya geliştirdiğinizi anlattığınız bir metindir. Raporunuzu
yazarken, staj deneyiminin mesleki vizyonunuz ve kariyer planlarınız üzerinde ne gibi
etkileri olduğunu düşünmenizi ve bunu da raporda ifade etmenizi isteriz. Hazırladığınız
staj raporunun, içerik açısından aşağıdaki sorulara yanıtlar sunması beklenir. Fakat staj
deneyiminizi aktarırken, bu soruların kapsamadığı, ancak yaşadığınız süreç açısından
önemli olan başka konulara da yer verebilirsiniz. Metnin rapor dilinde yazılmış olması
önemlidir.
Raporun yazım sürecinde, stajda öğrendiklerinizi, yaptıklarınızı ve yaşadıklarınızı
belgelemek ve detaylandırmak amacıyla başka kaynaklara ve dokümanlara yer
vermeniz beklenir. Bu tür kaynak ve dokümanları, staj defterinizin arkasına koyacağınız
“ekler” adlı bir zarfta toplayıp, staj raporunun içinde ilgili yerlerde numaralandırılmış
bir referans sistemi ile belirtmeniz gerekir.
-

Staj Tarih Aralığı

-

Toplam İş Günü

-

Yapılan işler

-

Yapılan İşlerin Süresi (Her proje için ayrıca yazılmalıdır)

-

Yapılan İşlerin Kapsamı ve Detayı (Her proje için ayrıca yazılmalıdır ve Yapılan
işlere dair eskiz, çizim, araştırma vb. belgelerin eklerinin belirtilmelidir)

-

Proje Sürecinde Yapılan İş ve Görev Tanımı (Her proje için ayrıca yazılmalıdır)

-

Yapılan İşlerin Öğrenciye Kattığı Bilgi ve Deneyim Değerlendirilmesi

-

Staj Yerinin Genel Değerlendirilmesi
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