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(06renci tarafrndan doldurulacaktrr)
O{renci No:

Adr Soyadr:

Baglama Tarihi:

Bitig Tarihi:

Toplam Ig Gunu:

Stajrn Niteli$i:

igletme

tr

At6lye

Staj Sa!lanma Bigimi:
Bolum Kontenjanr [_l
Kisisel Girisim

l--l

n

(Rcrttavrnrz; akraba-tanrdrk. internet )rolu)

Boltimde olretim tiyesi referansr (Ad-soyad veriniz)

I

Stajrn Yaprldr$r Kurum Adr:

Kurumun Adresi

:

Kurumun e-Dosta

Kurumun Web-adresi

Igyerinde Qalrgtr{rntz Boliimler

Stajla Ilgilenen Yetkililer ve Unvanlart

DE6ERLENDiRME
1. Gelecelime ydn verme konusunda faydalt olmugtur

2. DUnya, Eevre ve ig hayatr hakkrnda goruglerimi

3. Zaman planlamast konusunda deneyim kazanmama
katktst olmugtur'

4. Gorev ve sorumluluk alma cesareti kazandtrmtgttr
5. Kuvvetli ve zaytf oldulum alanlartn ortaya Etkmastna
yardtmct olmugtur'

Hie

Az

Orta

9ok

9ok
lazla

6. Sozlrl ve yazrlr iletigim kurabilme yetenelimin geligmesine
katkrsr olmugtur.

7. lakrm Uyesi olarak galrgma yetene$i kazanmama katkrsr
olmugtur.

8. Mesle{imle ilgili yeni bilgiler edinmeme katkrsr olmugtur.

9. Universitede o{rendi{im teorik bilgilerin uygurmasrnl
yapma frrsatrm olmugtur.
1O. Stajrm gok faydalr oldulundan diler dlrencilere de aynr
kurumda staj yapmalarrnr tavsiye ederim.

ll.lgyerindeki muhendis veya yetkili bir kigi size srirekli
yardrmcr oldu mu?

12. Igyeri tarafrndan size herhangi bir ucret odendi mi?
13. Staj yaptr$rnrz igyeri size -e{er evinizden uzaksanrzirilrnd uidildgi
ba'''iirn.i
uiai-ragji Saqiadr
sa!iadi i-rri ?
'"lti

14. Igyeri size yemek olana$r sa!ladr mr?
15. Igletme size ulagrm olana{r salladr mr?

Olrencinin Dikkatine: Staj sonunda doldurduiunuz bu anket formunu, staj defteri ve
kurum staj de$erlendirme formunun olduf u kapalr zarfr b6lum sekreterli{ine teslim ediniz

MARMARA UNiVpnsirnsi uUupNuisr,ir<
METALURJI ve MALZEME HauuENnisIIGI

parurr'si
eoiiMu

srAJ nEGnnrBNniRvrE aNxEri

(igveren veya yetkiri Kigi tarafrndan dordururacaktrr)

Baglama Tarihi:

Toplam ig Gunri:

Sta;rn Niteli{i:

5tal Sa(iairirra orcirL rr:
Bolrim Kontenjani f

Kigisel

Girigim

I

Bolumde o{retim uyesi referansr (Ad_soyad veriniz)

Staj yaprlan btjliimler:

I

Stajla Yetkilileri ve Unvanlarr:

1. Gelece$ine yon verme konusunda faydalr olmustur

2. Dunya, gevre ve ig hayatr hakkrnda gorriglerini etkilemigtir

3. Zaman planlamasr konusunda deneyim kazanmasrna
katkisi olnrugtur.

4. Gorev ve sorumluluk alma cesareti kazandrrmrstrr

5.

Kuvvetli

ve zayrf oldu{u

yardrmcr olmugtur.

alanlarrn ortaya Erkmaslna

6. Soziu ve ycttni iieiigii'tr kurabilrne yeterie!irrin geirgnresine
katkrsr olmugtur.

7. Takrm riyesi olarak galrgma yetene{i kazanmasrna katkrsr
olmugtur.

8. Mesle!i ile ilgili yeni bilgiler edinmeme katkrsr olmugtur.

9. Universitede o{rendi{i teorik bilgilerin uygulamaslnr
yapma frrsatr olmugtur.
1O. O{renciden memnun kaldl$rmrzdan otun_i aynr okul ve
boltimden o{rencilerin de kurumumuzda staj yapmalarrnr
kabul edebiliriz.

11. Kurumun Metalurji ve Malzeme Muhendisli$i ile

alakalr

galrsma ve analizleri srirdUrebilecek yeterli olana$r vardrr ve
36renciler bu olanaklardan yararlanabilmi

Igyeri nde;

12.O{ renci, veri len Ealrgmalarr zamanr nda teslim etmigtir.

13. O{renci, verilen gorevleri tamamen bitirebilmigtir.
14. Of renci, Ealrgmalarda sorumluluk biIinci gdstermigtir.
15. OQrenci, takrm galrgmalannda bagarrlr olabilmigtir.
16. 0{renci gerek galrgma arkadaglarr gerekse Listleri ile
bagarrlr sosyal iligkiler ve iletigim kurabilmigtir.
17. 6!renci meslek bilinci ve eti$i ile Ealrgmrgtrr.
18. Olrenci staj doneminde her hangi onemli bir problem ile
kargrla5mrg mtdrr?
Eler cevabrnrz evet ise; lutfen tantmlaytn:

$srencinin Dikkatine: Staj sonunda doldurduf unuz bu anket formunu, staj defteri ve
t<rirum staj de!erlendirme formunun

oldu!u kapalr zarfr bolLim sekreterlif ine teslim ediniz

