BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VEREHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 1- Yönergenin amacı Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinin 36.maddesi gereğince Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin yıl içi ve ikinci ve üçüncü yıl yaz dönemi
stajlarının uygulama esaslarının düzenlenmesinde uyulması gereken ilkeleri belirlemektir.
MADDE 2- Stajlar, II. sınıf 4.Yarıyıl Dönemi Dersi FZT 2290 Zorunlu Yaz Stajı, III. sınıf 6. Yarıyıl Dersi FZT
3290 Zorunlu Yaz Stajı ile son sınıfta yapılan 7. Yarıyıl Dersi FZT 4191 Klinik Uygulama I ve 8. Yarıyıl
Dersi FZT 4291 Klinik Uygulama II derslerinden oluşur.
STAJ ÇALIŞMALARININ ZORUNLULUĞU
MADDE 3- Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş
yaşamına uyum sağlamak amacı ile Bölüm Kurulu tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında bu
yönerge hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır.
STAJ YAPABİLME KOŞULLARI
MADDE 4- Her öğrenci Bölümün eğitim-öğretim planında gösterilen dönem ve bölüm tarafından
belirlenen tarihlerde stajını yapmak zorundadır. Öğrencilerin stajlarına katılabilmeleri için;
a. Staj yapabileceği yarıyıl dahil tüm yarıyıllara devam etmiş olması,
b. Bölümdeki ortak ve zorunlu dersler dışında kalan, o yılın ve o yıla kadar okutulan mesleki derslerin
devam koşulunu yerine getirmiş olması
c. Yarıyıl sonu sınavlarına katılma hakkını elde etmiş olması gerekir. Bütün derslerden başarılı olma
şartı aranmaz.
d. III. sınıf FZT 3290 Zorunlu Yaz Stajını alabilmesi için öğrencinin II. sınıf FZT 2290 Zorunlu Yaz Stajını
almış ve başarmış olması şarttır.
e. Son sınıf stajlarını alabilmesi için II. sınıf FZT 2290 ve III. sınıf FZT 3290 Zorunlu Yaz Stajlarını almış
ve başarmış olması şarttır.
STAJLARA DEVAM ZORUNLULUĞU
MADDE 5- Stajlara devam zorunludur. Mazeretleri Bölüm Kurulu’nca kabul edilen öğrencilere telafi
hakkı verilir.
Stajlarda günlük çalışma süresi en az 8 saat olup, öğrenci çalışma saatlerine uymak zorundadır. II. sınıf
FZT 2290 Zorunlu Yaz Stajı 4 hafta (yirmi iş günü) III. sınıf FZT 3290 Zorunlu Yaz Stajı 4 hafta (yirmi iş
günü) süreyle yapılır.

STAJLARIN YAPILACAĞI KURUMLAR
MADDE 6- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü öğrencilerinin stajları Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi hastanelerinde ve Bölüm Kurulunca
uygun görülen diğer yurt içi ve yurt dışı sağlık kurumlarında yapılır.
Öğrenci staj yapmak istediği yurt içi veya yurt dışı kuruluşu Bahar dönemi içinde vize tarihleri
öncesinde dilekçe ve kabul belgeleri ile staj sorumlusuna bildirmek zorundadır. Bu bildirim ilgili
kuruluş ve Bölüm Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde, öğrenci stajını bu kuruluşta yapar.
Kabul yazısı gelmeyen öğrenciler Bölüm tarafından belirlenen yer ve kuruluşta stajlarını yaparlar.
7. ve 8. Yarıyıl stajlarında Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi bünyesinde ve Bölüm ünitelerinde ayrıca
Bölüm Başkanı gerekli görürse yeni staj yerlerinde, fizyoterapist gözetiminde ya da fizyoterapist
bulunmayan yerlerde Bölüm Başkanı tarafından bölümden görevlendirilen fizyoterapist
sorumluluğunda stajlar yürütülür.
Öğrenci bulunduğu ünitede staj yürütücüsü fizyoterapist kontrolünde, egzersiz tedavisi, elektroterapi
ve rehabilitasyon uygulamalarını izleyerek ve katılarak stajını yapar.
STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU
MADDE 7a)Öğrenci Bölüm tarafından hazırlanan staj programına uymak zorundadır. Bölüm Başkanı’nın
onayını almadan staj dönemini ve yapacağı kurumu değiştiremez.
b)Öğrenciler yaz dönemi stajlarında stajda kullanacakları Staj Dosyalarını Bölümden teslim alarak,
uygun şekilde hazırlayıp belirli tarihe kadar staj sorumlusuna teslim etmek zorundadırlar.
c) Öğrenci stajın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.
d) Staj yapan her öğrenci staj yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kullandığı
mekan, alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine
getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenci hakkında ayrıca
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.
STAJ SORUMLULARI VE GÖREVLERİ
MADDE 8- a) Bölüm Başkanı; Staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini
uygun göreceği Bölüm Başkan Yardımcısına veya Kurumda görevli bir öğretim elemanına devredebilir.
Bölüm Başkanının görevleri;
-Staj eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
-Staj eğitiminin yapılacağı kurum ile resmi yazışmaları yürütmektir.
b)Staj Sorumlusu; Bölüm Başkanı tarafından eğitim-öğretim programında görevli öğretim elemanları
dersin ve ünitenin "Staj Sorumlusu" olarak görevlendirilir.
Staj Sorumlusunun Görevleri;

-Akademik Takvime bağlı olarak stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Bölüm Başkanı'nın
onayına sunmak,
-Staj yapacak öğrencileri, staj ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili staj kurumlarına
göndermek,
-Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
c) Staj Yürütücüsü; Staj yapılan kurumda öğrenciye iş ve görev veren ve onu denetleyen fizyoterapist
o öğrencinin "Staj Yürütücüsü" dür.
Staj Yürütücüsünün Görevleri;
-Staj süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek
-Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak
-Öğrencinin staj çalışması değerlendirerek tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği notu staj
değerlendirme formunda belirterek staj sorumlusuna göndermektir.
STAJ DEĞERLENDİRMESİ
MADDE 9- Staja devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin staj başarıları aşağıdaki şekilde
değerlendirilir.
a) Öğrencinin 4. ve 6. Yarıyıl, FZT 2290 ve FZT 3290 Zorunlu Yaz Stajı derslerinin değerlendirilmesi;
-Bölüm Başkanlığınca gönderilen "Staj Değerlendirme Formları staj yürütücüsü tarafından 100 (yüz)
üzerinden bir staj notu verilerek değerlendirilir.
-Staj sorumlusu öğrencinin teslim ettiği staj dosyasını 100 üzerinden bir not vererek değerlendirir.
Staj başarı notunu her iki notun ortalamasını alarak hesaplar. Bu notun 60'dan (C2) az olması halinde
öğrenci başarısız sayılır ve bu stajı tekrarlamak zorundadır.
b) Öğrencinin 7. ve 8. Yarıyıl, FZT 4191 Klinik Uygulama I ve FZT 4291 Klinik Uygulama II derslerinin
değerlendirilmesi ders sorumluları tarafından yapılır. Öğrenciler FZT 4191 Klinik Uygulama I ve FZT
4291 Klinik Uygulama II stajlarını tamamlayarak her staj dönemine ait ünitelerin yazılı, sözlü veya
uygulamalı ara ve bitirme sınavlarına girmek zorundadır. Başarılı olan öğrenci bu stajın kredisini
tamamlamış kabul edilir. Başarısız oldukları stajları devam zorunluluğu koşuluna uygun olarak tekrar
etmek zorundadırlar.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 10- Bu yönergede yer almayan hususlar Bölüm Başkanlığının önerileri doğrultusunda Fakülte
Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Madde 11- Bu yönerge 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Fakülte
Kurulu’nun kararı ve Senato onayı ile yürürlüğe girer.
Madde 12- Bu yönergeyi Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı yürütür.

