MARMARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
STAJ YÖNERGESİ
Senato: 3 Haziran 2010 / 281-2-C

MADDE 1 – (1) Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin stajlarını düzenleyen bu
yönerge, Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9 uncu
maddesine göre hazırlanmıştır.
MADDE 2 – (1) Staj, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisinin serbest eczane,
Eczacılık Fakültesi uygulama eczanesi ve hastane eczanesinde yapacağı çalışmaları kapsar. Stajlar
dördüncü, altıncı ve sekizinci yarıyılları izleyen yaz aylarında yapılır.
MADDE 3 – (1) Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Eczacılık Lisans Diploması
alabilmek için bu Yönerge ile düzenlenen stajları başarı ile tamamlamak gerekir.
MADDE 4 – (1) Stajların yürütülmesi ve başarının değerlendirilmesi M.Ü. Eczacılık Fakültesi
Fakülte Kurulu tarafından iki yıl süre ile görevlendirilen en az dördü eczacı kökenli beş öğretim
elemanından oluşan komisyon tarafından yürütülür.
MADDE 5 – (1) Eczacılık diplomalarının ve bu mesleğe sahip kişilerin mesleki yeterliliklerinin
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tanınabilmesi için, M.Ü. Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin en az 6 ay
(130 işgünü) süreli staj yapmaları gerekir.
MADDE 6 – (1) Stajlar için başvuru, ilgili form doldurularak her yıl Mayıs ayı başında yapılır.
(2) Staj I, dördüncü yarıyıl sonunda toplam 45 işgünü eczanelerde; Staj II, altıncı yarıyıl sonunda
toplam 35 işgünü eczanelerde ve/veya hastane eczanelerinde; Staj III, sekizinci yarıyıl sonunda toplam
50 işgünü eczanelerde, hastane eczanelerinde ve/veya M.Ü. Eczacılık Fakültesi uygulama eczanesinde
yapılır.
(3) Geçerli nedenlerle stajın yaz ayları dışında yapılması staj komisyonunun kararına bağlıdır.
MADDE 7 – (1) Eczanede yapılacak stajlar illerin Eczacı Odalarının belirleyeceği ve ilgili staj
komisyonunun onaylayacağı en az beş yıllık mesleki deneyime sahip eczacısı bulunan eczanelerde
yapılır. Eczane dışındaki staj yerlerinin de ilgili staj komisyonları tarafından onaylanması şarttır.
MADDE 8 – (1) Stajlara devam zorunludur.
(2) Öğrenciler stajları süresince M.Ü. Eczacılık Fakültesinin eğitim ve öğretim ile ilgili tüm kural
ve koşullarına ve ayrıca staj yaptıkları kurum veya kuruluşların kurallarına da uymak zorundadırlar.
(3) Stajlarda yapılan çalışmalar öğrenci tarafından staj defterlerinde toplanır.
MADDE 9 – (1) Stajın yapılacağı kurum veya kuruluşların sorumlusuna gönderilen staj
değerlendirme formu ve staj defterinin ilgili bölümleri adı geçen sorumlu tarafından staj bitiminde
doldurularak onaylanır ve bu belgeler staj bittikten sonra en geç 1 ay içinde öğrenci tarafından M.Ü.
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına teslim edilir. Bu süre bitiminde staj defterini teslim etmeyen
öğrencinin o döneme ait stajı geçersiz sayılır.
MADDE 10 – (1) Stajyer öğrencilerin staj değerlendirme formları ve staj defterleri ilgili staj
komisyonları tarafından incelenerek öğrencilerin stajları kabul veya reddedilir. Reddedilen stajların
yerine yenisi yapılır.
MADDE 11 – (1) Stajlar, Staj Komisyonunun önerisi ve M.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanının
onayı ile yurt dışındaki ilgili kurumlarda da yapılabilir.
MADDE 12 – (1) 12/4/2005 tarihli ve 2005/236-2-1 sayılı Senato kararı ile yayımlanan Marmara
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Staj Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır.
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge M.Ü. Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
MADDE 15 – (1) Bu Yönergeyi M.Ü. Rektörü adına M.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı yürütür.
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