
STAJ BİLGİLENDİRME 
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 



Lisans Stajının Amacı 
 

• Psikolojinin farklı uygulama ve araştırma alanları konusunda  bilinçlendirmek 
ve farkındalık yaratmak. 

• Lisans öğrenimi boyunca elde edilen teorik bilgileri çalışılacak mesleki 
alanlardaki uygulama bilgileri ile bütünleştirmek. 

• Değişik uygulama ve araştırma alanları konusunda gözlem yapma fırsatı 
tanımak ve deneyim kazandırmak. 

• Kuramsal bilgilerin kültüre özgü uygulamalarına ilişkin öğrencilerin bakış 
açılarını zenginleştirmek. 

• Öğrencilerin, akademik ve uygulamalı alanlarda daha üst düzey çalışma 
yapmaya yönelik motivasyonlarını artırmak. 

• Olumlu iş alışkanlıkları ve çalışma disiplininin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak. 

 



Staj ile ilgili kimlerle görüşebilirsiniz? 

 



Stajı Kimler Yapabilir? 

• Klinik Psikoloji dışındaki stajlar için 2.sınıfı tamamlamış olan 

• Klinik Psikoloji alanındaki stajlar için 3.sınıfı tamamlamış olan 

• Not ortalaması > 1.80/4.00 olan öğrenciler; 

 
• …. Görüşülüp stajın uygun olduğu belirlendikten sonra Fakülte Sekreterinden 

• Staj Uygundur Dilekçesi, Staj Formu ve Staj Dosyası alan 



Staj Süresi 

• Mezun olabilmek için tamamlanması gereken staj süresi en az 40 iş 
günüdür. 

 

• 20 iş günü Klinik Psikoloji Alanı Dışında 
• Staj yapılacak olan kurumda Psikolog, Psikiyatrist, Sosyal Hizmet Uzmanı, PDR 

uzmanı,… gibi meslek elemanlarından en az birinin olması beklenmektedir! 

 

• 20 iş günü Klinik Psikoloji Alanında 
• Staj yapılacak olan kurumda Psikolog veya Psikiyatrist meslek elemanlarından 

en az birinin olması beklenmektedir! 



Zamanlama ve Süre 

• Haziran-Temmuz-Ağustos ayları 

• Stajın süresi toplam 4 hafta (20 işgünü) 

• Not 1: Staj, birbirini takip eden 4 haftada, aynı kurumda kesintisiz 
olarak yapılmalıdır. 

• Not 2: Staj başlangıç ve bitiş tarihleri arasına bayram veya resmi tatil 
günü denk geliyorsa bunlar 20 iş gününe sayılmaz, 4 haftanın üzerine 
eklenmelidir.  

• Not 3: Sigorta işleminden sonra staj tarihleri değiştirilemez. 



Nerelerde Staj Yapılabilir? 
• Resmi ve özel hastanelerin psikiyatrik ve psikolojik hizmet veren birimleri 

• Yuva, kreş ve özel eğitim merkezlerinde 

• Yetiştirme yurtlarında 

• Huzur evlerinde 

• Adliyede 

• Ceza ve tutuklu evlerinde 

• İl sosyal hizmetler müdürlüklerinde 

• Aile danışmanlık merkezlerinde 

• Psikoteknik merkezlerinde 

• Rehabilitasyon merkezlerinde 

• Kamu ve özel sektör kurumlarının insan kaynakları, personel, eğitim, ARGE birimlerinde 

• Reklam şirketlerinde 

• Medya kuruluşlarında 

• Bireysel olarak hizmet veren meslek elemanlarının bürolarında ya da muayenehanelerinde 



Staja Başlama 

• Staj yapılacak kurumun bulunması ve kurumdan onay alınması 

• Staj Formunda «başlama» «bitiş» süresi özellikle doldurulup kurumdan 
onay alınır 

• Staja başlamadan 2-3 gün öncesinde Sigorta işlemleri için Çağ Üniversitesi 
Muhasebe Bölümünden onay alınır. 

 

 

• «Öğrencinin staj için kurumlardan aldığı onay yeterli değildir. Öğrencinin 
stajına başlayabilmesi için danışmanının ve/veya bölümünün de onayının 
alınması zorunludur. Danışmanının onayı olmadan yapılan stajların 
geçerliliği yoktur.» 



Staj Süreci 

• Yürütülen staj doğrultusunda yapılmış faaliyetler ve gözlemler günlük 
olarak kayıt edilmelidir. 

 

• Sizden; 
• Staj yaptığınız kurumun çalışma ve etik kurallarına uymanız, 

• Çağ Üniversitesi öğrenci kimliğine uygun davranmanız, 

• Staj süresi boyunca kurum tarafından kabul edilen mazeretler haricinde 
katılımınızın sürekliliği beklenmektedir. 



Staj Bitimi 

• Stajını tamamladığına dair onay yazısı 

 

• Staj devamlılığını gösteren form 

 

• Danışmanlığı yapan meslek elemanı tarafından yazılan staj 
değerlendirmesi (kapalı bir zarf içinde) 

 

• Staj raporu 



Staj Raporu 
• Staj tamamlanmasını takip eden ders döneminde staj raporu yazılır. 

• Staj raporunu «Graduation Project I ve II» dersleri için hazırlayabilirsiniz. 

• «PSY219 Academic Writing in Psychology» dersi kapsamında öğrenilen APA 
kurallarına dikkat edilerek yazılan raporda 

 

• KAPAK 

• ÖZET (en az 500 kelimelik staj özeti) 

• STAJ YAPILAN KURUM 

• STAJ SÜRECİ (staj süresince yapılan uygulamalar, gözlemler ve elde edilen bilgi 
özetlenmelidir) 

• DEĞERLENDİRME (Gibbs Reflective Cycle???) 

• KAYNAKÇA 



Staj Raporu (devam) 
• Özet kısmının bir Türkçe ve bir İngilizce biçiminin yer alması 

zorunludur. 





STAJ İŞLEMLERİ AKIŞ ŞEMASI 
STAJ İŞLEMLERİNE BAŞLAMA 

STAJ İÇİN UYGUN İŞYERİ BULMA 

STAJ FORMU, DİLEKÇE 
İLGİLİ YERLERİ DOLDURUP ONAY ALMA 

STAJ BAŞVURUSU 
KABUL EDİLDİ Mİ? 

HAYIR 

EVET 

FAKÜLTE SEKRETERLİĞİNDEN STAJ DOSYASI EDİNME 

STAJ FORMUNDA SİGORTA İŞLEMLERİ İÇİN 
MUHASEBE ONAYI ALINMASI 

STAJ 

STAJ SÜRESİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR, STAJ RAPORU HAZIRLAMA USULLERİNE UYGUN OLARAK STAJ RAPORUNU YAZMA 

STAJ DOSYASINI TESLİM ETME, STAJ RAPORUNU ONAYLATMA 

DEĞERLENDİRME RED 

KABUL 


