2019-2020 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ STAJ KOMİSYONU KARARLARI
İnşaat mühendisliği bölümü staj komisyonunun 16/06/2020 tarihli toplantısında alınan kararlar
ile tüm dünya ve ülkemizde görülen Covid-19 pandemisi sebebiyle 2019-2020 Eğitim öğretim
yılı yaz döneminde, inşaat mühendisliği bölümünde yaptırılması zorunlu olan şantiye ve büro
stajları ile ilgili başvuru süreci ve yapılması planlananlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
1) 2019- 2020 yaz döneminde yapılması planlanan stajlarla ilgili başvuru süreçleri Arş.
Gör. Gülen TUNÇ ve Arş. Gör. Kübra ÇEVRİM tarafından yürütülecektir.
2) Arş. Gör. Gülen TUNÇ, şantiye stajı başvurularını gulen.sahin@batman.edu.tr mail
adresi üzerinden alacaktır.
3) Ar. Gör. Kübra ÇEVRİM, büro stajı başvurularını kubra.cevrim@batman.edu.tr mail
adresi üzerinden alacaktır.
4) Staj başvuruları sadece bu mail kanalları üzerinden kabul edilecek olup, ilgili araştırma
görevlileri staj kabullerini 10 Temmuz 2020 Cuma saat 17:00’a kadar alacaktır. Bu
tarihten sonra yapılan staj başvuruları kabul edilmeyecektir.
5) 10 Temmuz 2020 Cuma saat 17:00’a kadar ilgili mail adresleri üzerinden staj başvurusu
yapılmamasına rağmen, herhangi bir kurum ve kuruluşta staj komisyonunun bilgisi
dışında stajını yapanların stajları, başvuru yapmadıkları gerekçesi ile bilgileri UZEM
üzerinden izlenemediği için, staj komisyonu tarafından geçersiz sayılacaktır.
6) Bu seneki stajlar Üniversitemizin 29.05.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Senato
Toplantısında alınan kararlar doğrusunda gerçekleştirilecek ve ilgili senato kararının 11.
maddesinde yer alan “ Yaz stajının fiilen yapılma imkanı olmaması durumunda,
Üniversitemiz senatosunun 12/05/2020 tarih ve 2020/110 sayılı kararına uygun olarak,
her bir öğrenci veya öğrenci grubuna özel, ilgili birimlerin yetkililerince görev verilen
öğretim elemanı tarafından ödev, sunum ya da projenin verilmesi, bu ödev, proje veya
sunumun yazılı veya görsel ya da benzeri şekilde sunulması, sunulan bu materyallerin
öğretim elemanının belirleyeceği bir zaman diliminde sisteme yüklenmesi ve tüm bu
işlemlerin denetlenebilir ortam ve şartlarda UZEM öğretim ve yönetim sistemi
üzerinden kayıt altına alınması şeklinde gerçekleştirilmesine,” maddesine göre
gerçekleştirilecektir.
7) Bu kapsamda 10 Temmuz 2020 saat 17:00’a kadar toplanan başvurular listelenecek ve
toplam öğrenci sayısı bölümümüz öğretim elemanları arasında bölüştürülerek
öğrencilere ilgili öğretim elemanları tarafından ödev, proje veya sunum olarak UZEM
sistemi üzerinden verilecektir.

8) Staj ödevlerinin UZEM sistemine yüklenmesi ve takibi öğrencinin sorumluluğunda
olacaktır.
9) Stajların yapılması, usul ve esasları ilgili öğretim üyesince belirlenebilecek veya
https://www.batman.edu.tr/Files/Documents/c45a90d2-4508-4be8-a6b8954352202f78.docx linkinde bulunan Batman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü
staj yönergesi linkinden faydalanılabilecektir.
10) Öğrenciler stajlarını rapor halinde yazarken UZEM sistemine yüklemeden önce, İnşaat
Mühendisliği bölümünün hazırladığı İnşaat Mühendisliği Staj Raporu Taslak Formunu
kullanacaktır.
11) Bu Staj Raporu kesinlikle izlenmeli ve Staj Raporu Taslak Formunda yer alan bilgilere
göre yazılmalıdır. Staj Raporu Kesinlikle Kapak, İçindekiler, Sonuç ve Kaynakça
kısımlarını içermelidir.
12) Stajların
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ile
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https://mmf.batman.edu.tr/Sayfalar/Akademik-Birimler/Fakulteler/MuhendislikMimarlik-Fakultesi/Duyurular/2783 linkinde yer alan fakültemiz duyurular sayfasından
yapılacaktır. Ayrıca 2019-2020 bahar döneminde yaz stajı dersini seçmiş tüm
öğrencilere, öğrencilerin danışmanları vasıtası ile öğrenci bilgi sistemi üzerinden, ilgili
duyuruların en geç 26.06.2020 tarihi ile yapılmaya başlanmasına karar verilmiştir.
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