NERELERDE STAJ YAPILABİLİR?

FİZİK BÖLÜMÜ
 Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik, Katıhal
Fiziği, ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği gibi alanlarda,
 Endüstriyel Firma ve Laboratuvarlarda,
 Finans kuruluşları ile bankalarda Kamu ve özel kuruluşların bilgi işlem bölümlerinde,
 Bilgi İşlem Merkezlerinde,

KİMYA BÖLÜMÜ
 Kimyager, Kimya mühendisi, Gıda mühendisi, polimer bilim ve teknoloji mühendisi,
malzeme mühendisi, biyomühendis ya da biyokimyacının çalıştığı, kimya ile ilgili
üretim, araştırma veya laboratuar çalışmaları yapan kamu veya özel sektöre ait işletme
ve / veya laboratuarlarda,
 İlaç Sanayi Firmalarında,
 Kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarında,
 Araştırma çalışması yapan laboratuvarlarında,
 Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinde,
 Kozmetik ve Deterjan Firmalarında,
 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesislerinde,
 Klinik ve Tehlikeli Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesislerinde,
 Asit, baz, boya, cam, seramik selüloz - kağıt boya Firmalarında.

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
 Endüstri, tarım, ormancılık ve halk sağlığında uygulamalı çalışmaya hazırlamak için
moleküler ve hücresel biyoloji, genetik, fizyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, bitki
biyolojisi, çevresel biyoloji, hayvan ve bitki sistematiği gibi alanlarda,
 Kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarında,
 Analiz ve Araştırma Laboratuvarlarda,
 Sağlık Bakanlığının ilgili birimlerinde,
 İlaç Sanayi Firmalarında,

MATEMATİK BÖLÜMÜ
 Bilgisayar ve Yazılım Sektörü, Bankacılık, Sigortacılık, İşletmelerin Yönetimi,
Üretimin Optimizasyonu ve Planlaması dallarında,
 Finans kuruluşları ile bankalarda Kamu ve özel kuruluşların bilgi işlem bölümlerinde,
 Bilgi İşlem Merkezlerinde,
 Bilişim Enstitülerinde,
 Teknokent'teki özel firmalarda,

TARİH BÖLÜMÜ
 Resmi ve özel arşivlerde,
 Yazma eser kütüphanelerinde,
 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde,
 Tarih alanında faaliyet gösteren enstitü ve araştırma merkezlerinde,
 Bakanlığa bağlı il kültür ve turizm müdürlüklerinde,
 İl özel idareleri kültür ve turizm dairelerinde,
 Basın ve yayın kuruluşlarında,
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
 Uluslararası veya İngilizce'nin kullanıldığı özel kuruluşlarda,
 Turizm sektöründe,
 Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığının ilgili birimlerinde,
 Çağrı merkezlerinde,
 Tercüme bürolarında,
 Yayınevleri, dergi, gazete ve film stüdyolarında,
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
 Resmi ve özel arşivlerde,
 Yazma eser kütüphanelerinde,
 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde,
 Türk Dili alanında faaliyet gösteren enstitü ve araştırma merkezlerinde,
 Bakanlığa bağlı il kültür ve turizm müdürlüklerinde,
 İl özel idareleri kültür ve turizm dairelerinde,
 Basın ve yayın kuruluşlarında,
 Çağrı merkezlerinde,
 Tercüme bürolarında,
 Yayınevleri, dergi, gazetelerde,
SANAT TARİHİ
 Müzelerde,
 Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında,
 Mimari restorasyon uygulamalarında,
 Taşınabilir tarihi eser konservasyon ve restorasyon kurum ve laboratuarlarında,
 Elyazması kütüphaneleri, arşivler ve bunların laboratuarlarında,
 Sanat tarihi alanında faaliyet gösteren enstitü ve araştırma merkezlerinde,
 Bölge koruma kurullarında,
 İl ve ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinde,
 Valiliklerin ilgili birimlerinde,
 Sanat, tarih, koruma, onarım vb alanlarda faaliyet gösteren dernek ve vakıflarda,
 Basın ve yayın kuruluşlarının ilgili birimlerinde,
 Sanat galerilerinde,
isteğe bağlı staj yapılabilir.
ÖNEMLİ NOTLAR
Staj yerinizle ilgili kararı, Bölüm Staj Komisyonlarınızdan alacığınız bilgilere göre
veriniz.
 Stajlar, Üniversite içindeki Araştırma Projelerinde Öğretim üyeleriyle de yapılabilir.
 Dershanelerde staj yapılamaz.
 Stajı bırakan öğrencilerin, en geç 2 (iki ) gün içinde Dekanlığımıza bilgi vermeleri
zorunludur.


