Staj Türü

Sıklık

30 iş gününü
Hangi Zamanlarda Kimler Başvurabilir
(min. staj süresi)
Başvurulabilir
tamamlamak için
Yaz dönemi stajı 1,5 ay tam gün 6 hafta
Yaz döneminde
gönüllü olarak
haftanın 5 günü
gelmeyi gerektiren
staj
Uzun dönemli staj Haftada 2 tam 15 hafta
Güz (ekim, kasım,
gün
aralık, ocak) ve
Bahar (şubat, mart,
Mezun veya
nisan, mayıs)
psikoloji lisansına
dönemi olmak
devam
etmekte olan
üzere
2
ayrı
Haftada 3 tam 10 hafta
(tercihen
4. sınıf
dönemde
4
aylık
gün
veya
mezun
olanlar)
gönüllü olarak
başvurulan staj
Haftada 4 tam 8 hafta

Oryantasyon

2 hafta

1 ay

1 ay

1 ay

gün

Haftada 5 tam 6 hafta
gün

Zorunlu staj

Haftada 1 gün 30 hafta

1 ay

Klinik master
programını
tamamlamak
amacıyla yapılan
staj

İş Tanımı

Bilgi Üniversitesinde 1 ay
Çocuk Klinik Yüksek
Lisans Programında
okuyan ve 2. yılını
sürdüren öğrenciler

Araştırma ofisindeki rutin
işlerde destek olma; form
hesaplama, dosya
düzenleme, data girme, ses
kaydı yapma, dosya
yerleştirme, mail
yerleştirme. Ekip içinde
verilen görevleri yerine
getirme; çeviri yapma, çocuk
gözlemi, çeşitli projelerde
yardımcı olma. Ayda bir
YDY'de düzenlenen Marmara
Üniversitesi vizitlerine
katılma. Uygun görülen
sunum ve eğitimlere
katılma. Staj dönemi
sonunda bütün ekibe
yapılacak bir sunum
hazırlama.
Araştırma ofisinde ses
kayıtlarını yapma, değişik
araştırma projelerine
katılma, staj dönemi
sonunda bütün ekibe
yapılacak bir sunum
hazırlama. Ayda bir YDY'de
düzenlenen Marmara
Üniversitesi vizitlerine
katılma. Uygun görülen
sunum ve eğitimlere
katılma. 3 aydan sonra ekip
toplantılarına katılma.

Başvuru için
gerekli
dokümanlar
CV, Stajyer
başvuru formu

Başvuru İşleyişi

Not

Başvurular e-mail
Oryantasyon
veya telefonla
sürecini
yapılır. Başvuru
tamamladıktan
yapıldıktan ve
sonra YDY'de
gerekli dokümanlar dönüşümlü olarak
gönderildikten
projelere destek
sonra staj
verebilir.
koordinatörü
İstenildiği
tarafından bu
takdirde bir
dokümanlar
yüksek lisans
incelenir. Uygun
programı vb.
görülen adaylarla
nedenler için
yüzyüze bir
referans mektubu
görüşme
verilebilir.
yapılır.Görüşmeden
2 hafta sonra
olumlu veya
olumsuz bir cevap
verilir.

Gerekli
görüldüğünde
YDY'deki
projelere destek
verebilir.
Bilgi Üniversitesi üzerinden
yürütülen başvuru sürecinin takibi

