Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz için:
Sevgili Öğrencimiz,
Üniversitemiz Senatosunun 13.05.2020 tarihli toplantısında, öğrencilerimizin COVİD-19 salgını nedeniyle
fiziksel olarak stajlarını tamamlamalarının mümkün olamaması olasılığı göz önüne alınarak, 2019-2020
öğretim yılı sonunda mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimizin stajlarını dijital olarak yapabilmelerine
olanak sağlanmasına, mezuniyet aşamasında olup dijital staj yapacak bir yer bulamayan veya bölüm gereği
dijital staj yapma şansı olmayan öğrencilerimizin stajlarının bölümlerinin onayı ile firmaların tanımladığı
projelerden oluşan proje ödevine dönüştürülebilmesine ve mezuniyet aşamasında olan öğrencilerimizin
önceki dönemlerde gönüllü olarak yaptıkları stajlarının bölümleri tarafından uygun görülürse zorunlu staj
yerine sayılabilmesine karar verilmiştir.

Her koşulda bu yaz döneminde stajını yapmak isteyen öğrencilerimiz için Üniversitemiz sigorta ödemesi
gerçekleştirecektir. Stajlar en erken başlama tarihi 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü olarak belirlenmiştir.
Staj yerine alternatif olarak proje ödevi yapma konusunun uygunluğunu ve detaylarını bölümünüzün staj
komisyon üyelerinden öğrenebilirsiniz.
Online staj yapacak öğrencilerimizin staj başvuru belgelerini e-posta ile Kariyer Yönlendirme Merkezine
iletmesi gerekmektedir. Belgelerin teslimi ile ilgili aşamaları ve dikkat edilmesi gereken noktaları
https://kariyer.ieu.edu.tr/tr adresinden öğrenebilirsiniz.
Detaylı bilgi için: simge.atamer@ieu.edu.tr

Ara sınıflarda okuyan öğrencilerimiz için:
Sevgili Öğrencimiz,
Öğrencilerimizin COVİD-19 salgını nedeniyle fiziksel olarak stajlarını tamamlamalarının mümkün
olamaması olasılığı göz önüne alınarak 2019-2020 öğretim yılında online staja uygun bölümlerin
öğrencilerinin stajlarını dijital olarak yapabilmelerine olanak sağlanmasına karar verilmiştir.
Sizlerin sağlığı bizler için çok değerli. Bu nedenle ders programınız uygun olduğu müddetçe stajlarınızı
2020-2021 öğretim yılı içerisinde yapma hakkı tanınacaktır. Ailenizin ve sizin sağlığınız için stajınızı bu yaz
döneminde yapmayarak ileriki dönemlere ertelemenizi tavsiye ederiz.
Her koşulda bu yaz döneminde stajını yapmak isteyen öğrencilerimiz için Üniversitemiz sigorta ödemesi
gerçekleştirecektir. Stajlar en erken başlama tarihi 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü olarak belirlenmiştir.
Stajlar ile ilgili süreçlerin ileriki günlerde YÖK tarafından iletilebilecek olası kararlar neticesinde değişiklik
gösterebileceğini ve/veya stajların iptal edilebileceğini de hatırlatmak isteriz.
Pandemi nedeniyle, Üniversitemize yapılacak staj başvuru süreçlerinde değişikliğe gidilmiştir. Staj yapacak
öğrencilerimizin staj başvuru belgelerini e-posta ile Kariyer Yönlendirme Merkezine iletmesi
gerekmektedir. Belgelerin teslimi ile ilgili aşamaları ve dikkat edilmesi gereken noktaları
https://kariyer.ieu.edu.tr/tr adresinden öğrenebilirsiniz.
Detaylı bilgi için: simge.atamer@ieu.edu.tr

