T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1
: Bu yönergenin amacı İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin dördüncü yarıyıl ve altıncı yarıyıl sonunda yaz
döneminde yapılan Yaz Stajı I, Yaz Stajı II ile son sınıfta yapılan yarıyıl içi klinik stajlarının
düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak esasların belirlenmesidir.
STAJ ÇALIŞMALARININ ZORUNLULUĞU
Madde 2
: Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama
yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amaçları ile kurumlarda bu yönerge
hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır.
STAJLARIN YAPILACAĞI KURUMLAR
Madde 3
: İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
öğrencilerinin stajları İstanbul Üniversitesi’ne bağlı kliniklerde veya İ.Ü. Sağlık Bilimleri
Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Staj Komisyonu tarafından uygun görülen
hasta ve sağlıklı kişilerde uygulama olanağı bulunan diğer yurtiçi ve yurtdışı sağlık
kurumlarında yapılır.
STAJ YAPABİLME KOŞULLARI
Madde 4
: Öğrenciler Yaz Stajları I ve II’yi İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm eğitim-öğretim programında gösterilen yarıyıl ve
dönemlerde ve Bölüm tarafından belirlenen tarihler arasında yapmak zorundadır.
Madde 5
: Bölüm Başkanlığı tarafından staj yapılacak yerler ,öğrenci staj listeleri
ve tarihleri belirlenmediği takdirde Yaz Stajları I ve II için öğrenciler staj yapmak istedikleri
yeri bahar yarıyılı dönemi içinde vize dönemi öncesinde dilekçe ve kabul belgeleri ile
bölümümüze bildirirler. Bölüm Başkanlığı staj komisyonu tarafından kabul edilen staj
yerlerinde stajlarını yapabilirler.
Madde 6
: Öğrenciler Yaz Stajı I, Yaz Stajı II ve yarıyıl içi klinik stajlarını
alabilmek için önkoşulları yerine getirmek zorundadırlar.
Önkoşullar:
a) Yaz Stajı I önkoşulu: Öğrenci 4. yarıyıl sonunda yapılan Yaz Stajı I dersini
alabilmek için 3. yarıyıldaki Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme I, Tedavi Hareketleri ve
Prensipleri I, Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi I derslerini başarmış olmalıdır
b) Yaz Stajı II önkoşulu: Öğrenci 6. yarıyıl sonundaki yaz stajı II dersini alabilmek
için 5. yarıyıldaki Rehabilitasyon Yöntemleri I dersini ve aşağıdaki derslerden en az ikisini
başarmış olmalıdır.
(5. yarıyıldaki Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu,Ortopedik Hastalıklar ve
Rehabilitasyon , Pediatrik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu dersleri)

c) Yarıyıl içi klinik stajı önkoşulu:
A- Aşağıdaki koşulları taşımayan Öğrenci 7. ve 8. yarıyıl klinik stajlarının hiçbirini
alamaz.
I- Bölümümüzün 1. ve 2. yarıyılına ait tüm derslerini başarmış olması
II- Bölümümüzün 3. yarıyılından Balneoloji ve Tibbi Klimatoloji ile Rehabilitasyonda
Psikoloji, 4. yarıyılından İlk Yardım ile İç ve Cerrahi Hastalıklar dersleri dışında derslerin
tümünü başarmış olması
III- Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II derslerini başarmış olması
IV- 5. ve 6. yarıyıllara ait toplam kredi yükünün her yarıyıl için 6’nın altında olması
(II madde ile birlikte değerlendirilir)
V-Müfredatta belirlenen önkoşulların sağlanmış olması
STAJ SÜRELERİ
Madde 7
: Yaz stajı I 4. yarıyılı izleyen yaz döneminde 20 iş günü ve Yaz stajı II
6. yarıyılı izleyen yaz döneminde 30 iş günü devam zorunluluğu gerektirir. Fakülte Yönetim
Kurulu yeni karar almadıkça 7. ve 8. yarıyıl klinik stajları akademik takvim sürecinde her
eğitim yılında 4 staj olacak şekilde (1 aylık ortalama 20 iş günü) yapılır.
STAJLARA DEVAM ZORUNLULUĞU
Madde 8
:
a) Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II stajlarında gelinmeyen mazeretli günler için telafileri
yapılır. Öğrencilerin mazeretli devamsızlık süresi en fazla 5 iş günüdür. Yaz Stajı I ve Yaz
Stajı II Mazeretli devamsızlık süresi kadar staj sonuna gün eklenerek tamamlanır.
b) Yarıyıl içi klinik staj yapan öğrenciler staj süreleri içinde stajlara devam etmek
zorundadırlar.Bir stajda mazeretli devamsızlığı %20’den fazla olan öğrenciler o stajı tümü ile
tekrarlamak zorundadırlar. Staj bitirme sınavına katılamazlar.
STAJ YAPAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU
Madde 9
:
a) Öğrenci Bölüm Staj Komisyonu tarafından hazırlanan staj programına uymak
zorundadır. Bölüm Staj Komisyonu’nun onayını almadan staj dönemini ve staj yapacağı
kurumu değiştiremez.
b) Öğrenci bulunduğu ünitede staj yürütücüsü fizyoterapist kontrolünde, egzersiz
tedavisi, elektro terapi ve rehabilitasyon uygulamalarını izleyerek ve katılarak
stajını yapar.
c) Öğrenci stajın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.
d) Staj yapan her öğrenci kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve
kullandığı mekan, alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu
yükümlülüklerini yerine getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.
Öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri
uyarınca işlem yapılır.
e) Öğrencilerin stajların yapıldığı yerin kurallarına uygun olarak giyinmeleri
zorunludur.
STAJLARIN YÜRÜTÜLMESİ
Madde 10
: 7. ve 8. Yarıyıl stajlarında İstanbul Üniversitesi bünyesinde ve Bölüm
ünitelerinde ayrıca Bölüm Başkanı gerekli görürse yeni staj yerlerinde, fizyoterapist

gözetiminde yada fizyoterapist bulunmayan yerlerde Bölüm Başkanı tarafından bölümden
görevlendirilen fizyoterapist sorumluluğunda stajlar yürütülür.
STAJ SORUMLULARI VE GÖREVLERİ
Madde 11
:
a) Bölüm Başkanı : Staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir.
Bu yetkisini eğitimle ilgili Bölüm Başkan Yardımcısına devredebilir.
Bölüm Başkanı’nın görevleri şunlardır:
Staj eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
Staj eğitiminin yapılacağı kurumun üst düzey amirine müracaat ederek gerekli
izni almak ve resmi yazışmaları yürütmek,
Staj Komisyonunu görevlendirmek ve denetlemek.
b) Staj Sorumlusu : Bölüm Başkanı tarafından eğitim-öğretim programında görevli
öğretim elemanlarından biri o programın staj sorumlusu olarak görevlendirilir.
Staj Sorumlusunun görevleri şunlardır :
Akademik takvime bağlı olarak stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve
Bölüm Başkanı onayına sunmak,
Staj yapacak öğrencilere, staj ünitelerine ve sürelerine karar vermek ve staj
gruplarını gösteren listelerin ilgili staj kurumlarına gönderilmesini sağlamak,
Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
Staj uygulamalarını staj yerlerinde denetlemek.
c) Staj Yürütücüsü : Staj yapılan kurumda öğrenciye klinik uygulamaları gösteren
ve öğrenciyi denetleyen kişidir.
Staj Yürütücüsünün görevleri şunlardır :
Stajın müfredat programına uygun yürütülmesini sağlamak
Staj süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek
ve denetlemek,
- Öğrencinin staja devamı göz önüne alınarak yarıyıl içi klinik staj sınavına alınması
konusunda staj sorumlusuna bilgi vermek,
Öğrencinin uygulamalara katılımı konusunda staj sorumlusunu bilgilendirmek,
Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,
Staj sorumlusuna düzenli olarak bilgi akışını sağlamak,
Öğrencinin staj çalışmasını gerekli görüldüğü hallerde yazılı ve sözlü olarak
değerlendirmek ve değerlendirme sonucunu staj sorumlusuna göndermek.
d)Staj Komisyonu:Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II için 3 kişiden oluşan bir
komisyondur.Her yıl Bölüm başkanı tarafından belirlenir.
Staj Komisyonunun görevleri şunlardır:
- Gerekirse staj yerlerini ve tarihlerini belirlemek
- Dilekçeleri onaylamak,
- Takibini yapmak,
- Yazışmaları kontrol etmek
- Staj sonuçlarını değerlendirmek
- Bölüm Başkanına bilgi vermek

STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 12
: İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü’nde staj eğitiminin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
a) Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II staj yürütücüsü tarafından değerlendirilir ve kurum
tarafından gönderilen “Staj Değerlendirme Formu”nda başarılı veya başarısız şeklinde staj
sonucu bildirilir. Öğrenciler stajlarını başarı ile tamamladıklarına dair resmi belgeyi staj
bitiminden en geç 10 gün içinde Öğrenci İşleri’ne teslim etmek zorundadırlar. Öğrenci
başarısız olduğu durumlarda stajı tekrarlamak zorundadır. Staj belgeleri staj komisyonunca
onaylanır.
b) Yarıyıl içi klinik staj süresi bitiminde “Staj sonu sınavına girebilir” olarak
değerlendirilen öğrenciler sözlü, yazılı, uygulamalı ya da bunların birleşiminden oluşan bir
sınava alınırlar. Not değerlendirmeleri Mutlak değerlendirme sistemine göre değerlendirilir.
Başarılı olan öğrenci bu stajın kredisini tamamlamış kabul edilir. Başarısız oldukları stajları
devam zorunluluğu koşuluna uygun olarak tekrar etmek zorundadırlar. Tekrar sonucu başarılı
olan öğrenci gerekli kredisini alır.Yarıyıl sonunu beklemeksizin tüm derslerini ve stajlarını
tamamlayan öğrencinin çıkış işlemleri yapılır.
GENEL HÜKÜMLER
Madde 13
: Bu yönergede yer almayan hususlar Bölüm Başkanlığının önerileri
doğrultusunda Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
YÜRÜRLÜLÜK
Madde 14
: Bu yönerge 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak
üzere Fakülte Yönetim kurulu onayı ile yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 15
: Bu yönergeyi İ.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölüm Başkanı yürütür.

