
B.U.Ü ZİRAAT FAKÜLTESİ 

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ  

ONLİNE STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

Fakülte Kurulu’nun 02.06.2021 tarihli toplantısında aldığı karara göre Koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle 

2020 – 2021 Eğitim & Öğretim Yılı Yaz Döneminde bölüm öğrencilerimizin yapması gereken STAJ 1’den  

(TUAM ve FİDANLIK) muaf tutulması uygun görülmüştür. STAJ 2 (OFİS) ise firmalarda yüz yüze ya da bölümde 

online olarak yapılabilecektir.  

 

STAJ 2’yi (OFİS) bölümde online yapmayı tercih eden öğrencilerimiz için hazırlanan online staj uygulama 

yönergesi aşağıda yer almaktadır. 

 

 

ONLINE STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 

 

1. Bölümümüzde online staj, 12.07.2021-13.08.2021 tarihleri arasındaki 20 iş gününde yapılacaktır. 

2. Bölümde online staj yapacak olan öğrenciler için Google üzerinden bir sınıf açılacak ve tüm çalışmaları 

Google classroom üzerinden tanımlanarak takip edilecektir. Google classroom sorumlusu bölümün tüm 

öğretim üyesi ve öğretim elemanlarından oluşacaktır. 

3. Online staj amirleri Araş. Gör. Osman Zeybek ve Araş. Gör Gamze Altun’dur. Bölümde stajerlere verilecek 

olan görevler  (ödev, proje, araştırma vb.) staj amirlerinde toplanarak koordine edilecek ve stajerlere 

yönlendirilecektir.  

4. Staj amirlerinde toplanan görevler,  stajerlere günlük/haftalık olarak verilebilecektir.  

5. Stajerler, stajları süresince kendilerine verilen görevleri (yazılı/çizili/görsel olarak)  her gün saat 16.00-17.00 

arasında Google classroom üzerinden staj amirleri ile görüşüp çalışmaları hakkında bilgi vereceklerdir. 

Google meet üzerinden yapılacak olan bu görüşmelerde kameralar ve mikrofon açık halde bulunacak, 

görüşmeler kayıt altına alınacaktır. 

6. Stajerler, stajları süresince yapılan tüm işleri, gün gün not ettiği bir Word dosyası hazırlayacaktır. Defterin 

kapak kısmı fakültemiz sayfasında bulunan staj defteri örneği ile aynı olacaktır.  

7. Staj süresinin sonunda stajerler Word formatında oluşturdukları bu dijital staj defterlerini (her sayfasını ve 

varsa eklerini), staj amirlerine onaylatıp Google classroom’a yükleyecek ve aynı zamanda da peyzaj 

mimarlığı bölüm staj komisyonuna e-mail yolu ile iletecektir (osmanzeybek@uludag.edu.tr). 

8. Tam tarihi ileriki günlerde belirlenecek olmakla birlikte Bölüm staj komisyonu (bölüm öğretim üyeleri) 

tarafından 2021 Eylül ayı içerisinde bir staj sınavı (sözlü) yapılacak olup, staj sınavına; stajını firmalarda 

yapan ve bölümde online staj yapan tüm öğrenciler katılacaktır.  

9. Staj sınavının sonucunda öğrenciler Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilecektir. 

 

Doç. Dr. Aysun ÇELİK ÇANGA  

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Staj Komisyon Üyesi  

 

Online staj yapacak olan öğrencilerimiz yukarıdaki yönergeyi okuduktan sonra aşağıda belirtilen kısma kendi el 

yazısı ile ‘Online staj uygulama yönergesini okudum, anladım, kabul ediyorum’ cümlesini yazıp imzaladıktan 

sonra tarayarak PDF formatında osmanzeybek@uludag.edu.tr  adresine iletmeleri gerekmektedir.  
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Adı, Soyadı 

İmza/Tarih 

mailto:aysuncelik@uludag.edu.tr

