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Madde 1- Bu Yönerge Girne Amerikan Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim, Sınav 
ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönerge ve ............. sayılı Resmi Gazete de değişiklik 
yapılarak yayınlanan Hemşirelik, Ebelik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari 
Eğitim Koşullarının Belirlenmesine dair yönergenin ...... maddesinin .......... fıkrası uyarınca 
düzenlenmiştir. 
 
Madde 2- Girne Amerikan Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Lisans diploması alabilmek için 

öğrencilerin bu Yönerge hükümlerine göre düzenlenen stajlarını tamamlamaları ve staj 

sınavında başarılı olmaları gerekir. 

Madde 3- Stajların düzenlenmesi, koordinasyonu, denetimi ve staj sınavı Yönetim Kurulunca 

belirlenen Staj Komisyonu tarafından yapılır. Staj Komisyonu her bir staj dönemi için bir staj 

koordinatörü belirler. 

Madde 4- Staj başvuruları (staj yapıcakları yer ve tarih aralıkları) Nisan ayı sonuna kadar 
tamamlanır. 
 
Madde 5- Staj Eğitim-Öğretimi 4 dönemden oluşur:  

a) PHR 200 Birinci Dönem Stajı (Staj-I), ikinci ve üçüncü sınıflar arasındaki yaz aylarında 1 

buçuk ay süre ile yapılan stajdır. Birinci dönem staj, kamuya açık (serbest) bir eczanede ya da 

bir hastane eczanesinde yapılan stajdır. 

b) PHR 300 İkinci Dönem Stajı (Staj–II), üçüncü ve dördüncü sınıflar arasındaki yaz aylarında 1 

buçuk ay süre ile yapılan stajdır. İkinci dönem staj, kamuya açık (serbest) bir eczanede, 

hastane eczanesinde yapılan stajdır. 

c) PHR 504 Üçüncü Dönem Stajı (Staj-III), dördüncü ve beşinci sınıflar arasındaki yaz aylarında 

1 buçuk ay süre ile kamuya açık (serbest) bir eczanede veya bir hastane eczanesinde yapılan 

stajdır. 

d) PHR 505 Dördüncü Dönem İçi Stajı (Staj-IV), Beşinci sınıfın 9. Yarıyıl dönem içinde haftada 

iki saat olacak şekilde Eczacılık fakültesi uygulama eczanesi (sanal eczane ve  hastabakım 

ünitesinde) yapılan stajdır.    

e) Beşinci dönem içi stajı (Staj-V), Beşinci sınıfların 10. Yarıyıl dönem içinde haftada on iki 

saat 12 kredilik stajında öğrencinin alan yönlendirmesine göre GAÜ Eczaclık Fakültesi eğitim 

ve uygulama eczanesinde veya hastane hasta bakım ünitelerinde veya endüstri alanındaki bir 



kurumda veya sağlıkla ilgili Araştırma Geliştirme Merkezlerinde yapılabilir. Bu staj dönemi 

Avrupa Birliği Müktesabatı’na göre belirtilen 6 aylık stajın dışında yapılan kredili bir stajdır.  

Madde 6- Birinci ve ikinci dönem stajlar kural olarak 5. maddede belirlenen yaz aylarında 

yapılır. Ancak, devam zorunda oldukları en çok 4 saat / hafta dersi olan öğrenciler, bu 

dönemlere ait eksik stajlarını eğitim-öğretim sırasında da tamamlayabilirler.  

Madde 7- Üçüncü dönem staj yapmak isteyen öğrenciler için alt sınıflarda devam zorunda 

olduğu ders en fazla 8 saat/hafta olmalıdır. Ayrıca, tüm öğrenciler Güz yarıyılları, dönem 

sonu ara tatillerinde ve Yaz Dönemine kaydolmaları halinde bu dönemin sonunda kalan 

sürede de eksik stajlarını tamamlayabilir.  

Madde 8- 4. Dönem staja gidecek öğrenciler, Bitirme Projesi Dersi hariç, devam zorunda 

oldukları en çok 4 saat/hafta ders alabilirler. 

Madde 9- 1., 2. ve 3. dönem stajlar, Staj Komisyonu’nun önerisi ve Dekan’ın onayı ile yurt 
dışındaki ilgili kurumlarda da yapılabilir. Bu koşullarda yapılan stajlarda “İş Kazası ve Meslek 
Hastalığı Sigortası” öğrencinin sorumluluğundadır. 
  
Madde 10- Öğrenciler, ilan edilen süreler içinde, Staj Komisyonu tarafından staj yapabilecek 

eczane ve / veya kurumlar belirlenmemişse, staj yapacakları eczane veya kurumu, sorumlu 

müdürü en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip eczane veya kurumlar arasından seçerler ve o 

eczane veya kurumun sorumlu müdürünün yazılı onayı ile birlikte Dekanlığa başvururlar. Staj 

Komisyonu tarafından staj yapabilecek eczane ve/veya kurumlar belirlenmiş ise, öğrenci 

stajını belirlenen eczane veya kurumlarda yapmak zorundadır. Staj Komisyonu tarafından, 

öğrencinin staj yapacağı kurum kesinleştirildikten sonra, staj yapılacak eczane veya kuruma 

Dekanlıkça bir Staj Belgesi gönderilir. Staj Belgesi, staj bitiminde ilgili kurum sorumlu müdürü 

tarafından imzalanır ve gizli olarak Dekanlığa iletilir. 

Madde 11- Staj yeri ile ilgili değişiklikler, Fakülte yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Stajlar, 
Fakülte yönetim kurulu tarafından uygun bulunacak haklı nedenler dışında, başlatılan 
kuruluşta tamamlanması zorunludur. 
 
Madde 12- Öğrenciler, her staj dönemi için, dönem programını kapsayan ayrıntılı bir Staj 

Raporu hazırlarlar (Ek-1). Bu raporların staj yapılan eczane veya kurumun sorumlu Müdürü 

tarafından her sayfası onaylanmış olması gerekir. Birinci, ikinci ve üçüncü dönem staj 

raporları, staj bitimini takip eden ilk ders kayıt döneminin ilk ayında, dördüncü ve beşinci 

dönem staj raporu ise staj yapılan dönemin 12. haftasının son gününe kadar öğrenci 

tarafından Dekanlığa teslim edilir. Bu süre içinde staj raporunu teslim etmeyen öğrencilerin o 

döneme ait stajı geçersiz sayılır. 

Madde 13- Staj ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getiren ve stajlarını başarı ile 

tamamladıkları Staj Komisyonu tarafından belirlenen öğrenciler, staj programında yer alan 

konulardan yazılı veya sözlü bir sınava alınırlar. Sınav sonucunda öğrenciler başarılı ve/veya 

başarısız olarak değerlendirilirler. 



Madde 14- Staj sınavları, Dekanlık tarafından ilan edilen tarihlerde yapılır.  

Madde 15- Staj sınavında başarısız olan öğrenciye sonraki sınav dönemlerinde kullanılmak 

üzere sınav hakkı verilir. Mezuniyet için en fazla üç dersi kalan öğrenciler, staj sınavından da 

başarısız olmuşlarsa bu sınav döneminde staj sınavına da girebilirler.  

Madde 16- Stajlara devam zorunlu olup, staj yapan öğrenciler staj yaptıkları kurumun 

çalışma koşul ve kurallarına uymak zorundadır. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 17- Bu Yönerge, 2015–2016 ve sonraki öğretim yıllarında Girne Amerikan Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi’ne kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere, Üniversite Senatosu 

tarafından kabul edildiği tarihte yürürlülüğe girer. 

 YÜRÜTME 

Madde 18- Bu yönerge hükümlerini Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü tarafından yürütür. 


