
İMÜ ECZACILIK FAKÜLTESİ
STAJ SÜRECİ

Staj Komisyonu

STAJ AKIŞI

Staj Başvuru Formu fotokopi
çekim merkezi ya da fakültenin
internet sitesinden alınır ve staj

yapılacak kurumda onayla=lır
(Öncesinde İş Sağlığı ve

Güvenliği eği2mi ve ser2fikası
alınır)

Öğrencilerin stajları ile ilgili başvuru formu ve onay formlarını Fakülte Sekreterliği’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

İlgili evrak her bahar yılının son 
haDasına (bu dönem 9 Haziran 2022)
  kadar Fakülte Sekreterliği’ne teslim 

edilir
Staj dönemi boyunca yapılan

işler, Staj Onay Formu’na yazılır. 
Staj Değerlendirme Formu staj
yapılan yerdeki ilgili sorumlu
taraLndan doldurulur. Bu iki
form kapalı zarf içinde ilgili

sorumludan teslim alınır

Stajla ilgili belgeleri içeren bu kapalı
zarf her eğiMm-öğreMm yılı güz
döneminin ilk ayında Fakülte
Sekreterliği’ne teslim edilir

6 aylık staj derslerini (Staj I, II, III ve IV) tamamlayan öğrenciler ilgili 
dönemlerde staj evraklarını teslim alarak dosyalar ve sekreterliğe teslim 
ederler, 5. sınıfta ilgili derslerin sözlü ve/veya yazılı sınavlarına girerler

* Staj sürecinin sorunsuz ve verimli geçebilmesi için üniversitemizin internet sitesinde yer alan Staj Yönergesi’nin ve Staj Öğrenme Hedefleri’nin okunması gerekmektedir.
* Staj Öğrenme Hedefleri ve Staj Değerlendirme Formu evraklarının staj yapılan yerdeki ilgili sorumluya ileterek stajın verimli geçmesi sağlanmalıdır.

* Staj süresi iş günü olarak hesaplanmaz, 1 ay boyunca yapılan bir staj 30 gün olarak kabul edilir.
* Her staj dönemi minimum 1 ay olmak zorundadır.

* 1. sınıf yaz döneminde staj yapılamaz. 2. sınıf öğrencileri 1 ay staj (Staj I); 3. ve 4. sınıf öğrencileri 2 ay staj (Staj II ve Staj III), 5. sınıf öğrencileri (Staj IV) bahar döneminde de 1 ay staj yapar.
* Staj başlangıç ve bitiş tarihleri her eğitim-öğretim yılının bahar ayında ilan edilir ve öğrencilerin staja başlama tarihleri aynıdır.

* Tüm staj evrakları ıslak imzalı olmalıdır.
* Öğrenciler staj dönemi boyunca staj komisyonu tarafından denetlenebilir.

* Eczane stajlarında, sorumlu eczacının 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması gerekmektedir.
• 2022 yaz dönemi staj başlangıç tarihi 18 Temmuz; bitiş tarihleri 1 ay için 17 Ağustos, 2 ay için 17 

Eylül’dür. * Sorularınız için iletişim: eczstaj@medipol.edu.tr

Nerelerde staj yapabilirim?

- Öğrenciler, zorunlu stajlarını kamuya açık bir eczanede ya da
hastanede bir eczacının deneMminde, ilaç üreMm tesisi, =bbi
malzeme üreMm tesisi, kozmeMk imalathanesi ve/veya bu üreMm
alanlarıyla ilgili AR-GE merkezlerinde tamamlamaları gerekir

Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sağlık Sigortası’nın
yapılabilmesi için Staj
Başvuru Formu’na eklenir

Öğrenciler, ilgili stajlarına “Staj
Öğrenme Hedefleri”ne uygun

olarak düzenli bir şekilde
devam ederler

Önemli Bilgiler

Öğrenci, 1. dereceden bir yakınının eczanesinde staj yapabilir mi?
- Evet yapabilir, Staj Yönergesi’nde bu durumu engelleyen herhangi bir madde yoktur

Sık sorulan sorular

Yurt dışında staj yapılabilir mi?
- Staj komisyonunun onayı ile yurt dışında staj 
yapılabilir

Staj başvuru tarihleri içerisinde staja gidilemeyen günler için ne yapılır?
- Staj Onay Formu’nda staja gidilemeyen günler, sebebiyle birlikte belirMlir ve telafi edilir

6 aylık (180 günlük) staj tamamlanamazsa ne olur?
- Öğrenci derslerini (Staj I, Staj II, Staj III, Staj IV) tamamlamadığı için mezun olamaz

Bir yaz döneminde birden fazla yerde staj yapılabilir mi? 
- Bir aydan az olmamak koşulu ile evet yapılabilir

Okul döneminde staj yapabilir miyim?
- Staj IV, 5. sınıf bahar döneminde 1 ay olarak 
yapılmaktadır.

HaDa sonları staj gününe dahil edilir mi?
- Evet, örneğin 1 ay boyunca yapılan bir staj 30 gün olarak kabul edilir

Staj Onay Formu ve Staj Değerlendirme Formu Sekreterliğe teslim edlimezse ne olur?
- Staj Başvuru Formu teslim edilmiş, ancak Onay Formu ve Değerlendirme Formu
verilmemiş bir staj kabul edilmez
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