Staj raporu hazırlarken uyulması gereken kurallar aşağıda yer almaktadır:















Raporu yazarken, şu adresteki PDF dosyası (İEÜ Staj Yazım Kılavuzu) başucu referansınız olmalı
http://phoenix.ieu.edu.tr/betanix/uploads/cms/kariyer.ieu.edu.tr/4649_1512718220.pdf
Bu dosyayı birkaç kez dikkatlice okuyun lütfen. Yazım aşamasına geldiğinizde aynı dosya içerisinde
verilen linkleri takip ederek belli konulardaki detayları anlatan sayfaları ve dokümanları da
inceleyin mutlaka.
Raporunuz mutlaka İngilizce yazılmış olmalı.
Raporunuz minimum 3000 kelime olmalı.
Raporunuz bilgisayarda yazılmış olmalı (El yazısı değil).
Raporu yazarken Arial, Times New Roman veya Calibri fontlarından birisini kullanmalısınız.
Hangi fontu seçtiğinizden bağımsız olarak font boyutu 12 olmalı.
Raporun satır aralığı 1.5 olmalı.
Sayfa düzenlemesinde sayfanın dört tarafından da 2.5cm boşluk bırakmalısınız.
Raporun Özet kısmı bir sayfa olmalı (ne daha az ne daha fazla). Bu yaklaşık 300 kelimeye denk gelir.
Raporda cevaplamanız istenen soruların tümünü eksiksiz ve detaylı olarak cevaplamalısınız.
4., 5., 6. ve 7. soruların her birinin cevabı minimum birer sayfa olmalı.
Bu sorulara ek olarak, raporunuzun sonuna staj yaptığınız işletmeyi/ortamı tanıtan en az beş
fotoğraf eklemelisiniz (Fotoğraflar kendi çektiğiniz fotoğraflar olmalı).
***

Buraya kadar raporun formatından ve içeriğinden bahsettik. Staj sürecinin teknik kısmı ile ilgili bilgileri
aslen Kariyer Yönlendirme Merkezi’nden edinmelisiniz (http://kariyer.ieu.edu.tr/tr) fakat burada da çok
kısaca bahsedelim bu süreçten.








Staja gitmeden önce doldurmanız gereken Staj Kabul Formu’nu Medya ve İletişim Bölümü Staj
Komisyonu’nda görevli üç Hoca’dan birisine imzalatmalısınız (Burak Doğu, Alper Gedik, Gökçen
Karanfil). Formun orijinalini imza karşılığında A510 Nolu ofiste çalışan Türe Şahin veya Begüm
Közer Hoca’ya teslim etmeniz gerekiyor.
Stajınızı tamamladıktan sonra yazacağınız raporunuzun her bir sayfası staj yaptığınız
kurum/işletme tarafından damgalanmış ve imzalanmış olmalı (ıslak imza).
Raporunuzu teslim ederken beraberinde sizden istenecek olan Stajyer Değerlendirme Formu
kapalı ve imzalı zarf içerisinde olmalı. (Bu form staj yaptığınız yerdeki amirinizin sizin hakkında
görüşlerini içeriyor, yani sizin bu formun içeriğini görmemeniz gerekiyor).
Raporunuzu stajınızın bitiminden sonra en geç 15 gün içerisinde şahsen teslim etmeniz gerekli.
Raporunuzu yine imza karşılığında Türe Şahin veya Begüm Közer Hoca’ya teslim etmeniz
gerekiyor.
***

Arkadaşlar, lütfen bu metinde yazdıklarımıza çok özen gösterin raporunuzu hazırlarken. Bazılarınız daha
önce ilk stajını tamamlamış bu yaz ikincisini yapıyor olabilir. Daha önce verdiğiniz staj raporlarını referans
almayın lütfen. Bu dönemden itibaren staj raporlarınız çok sıkı bir denetimden geçerek teslim alınacak. O
yüzden lütfen özenli davranın, stajınızı ve staj raporunuzu ciddiye alın.
Son olarak özellikle alt sınıflardaki arkadaşlarımız için küçük bir not: Üçüncü sınıfın sonunda en az bir
stajınızı tamamlamış olmanızı öneriyoruz. Malumunuz, stajların yaz okuluyla çakışması mümkün olabiliyor.
Başarılar diliyoruz.

