
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ  

ECZACILIK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 

 

GENEL HÜKÜMLER 
MADDE 1– (1) Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin stajlarını düzenleyen 
bu yönerge, Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav 
Yönetmeliği’nin 21. maddesine göre hazırlanmıştır.  
 
MADDE 2–  (1) Staj I, II ve III, Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisinin staj 
komisyonu tarafından onaylanan, serbest eczane, Eczacılık Fakülteleri Uygulama Eczaneleri, 
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı İlaç ve Kozmetik Araştırma Laboratuvarları, İlaç 
ve Kozmetik Sanayii, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Hastane Eczanelerinde yapacağı 
çalışmaları kapsar. Stajlar; dördüncü (4.), altıncı (6.) ve sekizinci (8.) yarıyılları izleyen yaz 
aylarında, dokuzuncu (9.) ve onuncu (10.) yarıyıllarda ise ders dönemlerinde yapılır. 
 
MADDE 3–  (1) Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Eczacılık Lisans Diploması 
alabilmek için bu yönerge ile düzenlenen stajları başarı ile tamamlamak gerekir.   
 
MADDE 4– (1) Stajların düzenlenmesi, koordinasyonu, denetimi ve staj sınavı Fakülte Kurulu 
tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen Staj Komisyonu tarafından yürütülür.  
 
MADDE 5– (1) Eczacılık diplomalarının ve bu mesleğe sahip kişilerin mesleki yeterliliklerinin 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerde tanınabilmesi için, Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
öğrencilerinin en az 132 iş günü staj yapmaları gerekir. 
 
MADDE 6– (1) Stajlar için başvuru, ilgili form doldurularak her yıl Mayıs ayı başında yapılır.  
(2) Staj 1; dördüncü yarıyıl sonunda toplam 25 iş günü, Staj 2; altıncı yarıyıl sonunda toplam 

25 işgünü, Staj 3; sekizinci yarıyıl sonunda toplam 26 işgünü, Staj 4;  dokuzuncu yarıyılda 
haftada iki gün (toplam 28 iş günü), Staj 5; onuncu yarıyılda haftada iki gün (toplam 28 iş 
günü) olarak eczanelerde, hastane eczanelerinde ve/veya Adıyaman Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi uygulama eczanesinde yapılır. Yaz stajlarının (Staj 1, 2 ve 3) her birinin ulusal 
kredisi sıfırdır. Dönem stajlarının (Staj 4 ve 5) ise ulusal kredileri 8’dir. 

(3) Endüstri alanına yönelecek olan öğrenciler Staj 3’ü staj komisyonu tarafından onaylanan 
kurumlarda yapabilirler. 

(4) Staj 4 ve Staj 5, mezuniyet projesi danışmanının sorumluluğunda olup öğrencinin yaptığı 
staj danışman tarafından denetlenir. 

(5) Geçerli nedenlerle stajın yaz ayları dışında yapılması staj komisyonunun kararına bağlıdır.  
 



MADDE 7– (1) Eczanede yapılacak stajlar illerin Eczacı Odalarının belirleyeceği ve ilgili staj 
komisyonunun onaylayacağı eczacısı bulunan eczanelerde yapılır. Eczane dışındaki staj 
yerlerinin staj komisyonu tarafından onaylanması gerekir. 

(2) Stajlar, Staj Komisyonunun önerisi ve Dekanın onayı ile yurtdışındaki ilgili kurumlarda da 
yapılabilir. 

 
MADDE 8– (1) Stajlara devam zorunludur.  
(2) Öğrenciler stajları süresince Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Ön Lisans ve Lisans 
Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeği ile ilgili tüm kural ve koşullarına ve ayrıca staj yaptıkları 
kurum veya kuruluşların kurallarına uymak zorundadırlar. 
 
MADDE 9–  (1) Stajlarda yapılan çalışmalar öğrenci tarafından staj defterlerinde toplanır.  
(2)  Stajın yapılacağı kurum veya kuruluşların sorumlusuna gönderilen staj değerlendirme 
formu ve staj defterinin ilgili bölümleri adı geçen sorumlu tarafından staj bitiminde 
doldurularak onaylanır ve bu belgeler staj bittikten sonra en geç 1 ay içinde öğrenci tarafından 
Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı’na teslim edilir.  Bu süre bitiminde staj 
defterini teslim etmeyen öğrencinin o döneme ait stajı geçersiz sayılır. 
 
MADDE 10– (1) Stajyer öğrencilerin staj değerlendirme formları ve staj defterleri ilgili staj 
komisyonları tarafından incelenerek öğrencilerin stajları kabul veya reddedilir. Reddedilen 
stajlar öğrenci tarafından tekrarlanır.  
 
MADDE 11– (1) 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. Sonuçlar; “Başarılı” veya “Başarısız” olarak 
değerlendirilir. 
(2) Staj sınavları, sınav programı içinde yer alır. 
(3) Staj sınavında başarısız olan öğrenciye sonraki sınav döneminde kullanılmak üzere bir sınav 

hakkı verilir. Yine başarısız olan öğrenci ilgili stajı tekrar eder. 
 
YÜRÜTME 
MADDE 12– (1) Bu yönerge Adıyaman Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 
tarihten itibaren yürürlüğe girer.  
MADDE 13– (1) Bu yönergeyi, Adıyaman Üniversitesi Rektörü adına Adıyaman Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Dekanı yürütür.  



Uygulama Esaslarında Özel Durumlar (Pandemi veya olağanüstü koşullarda, uzaktan 

eğitim zorunlu olduğu durumlarda)

 Örgün öğretimin mümkün olmadığı (Pandemi veya olağanüstü koşullar için) durumlarda 

Adıyaman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi ve 

Senato Kararları dikkate alınarak eğitim-öğretim yürütülür.

 ST 501 Staj IV dersi alan öğrenciler staj sonunda hazırladıkları staj defterlerini 

danışmanlarına imzalı bir şekilde iletmeleri ve ayrıca uzaktan eğitim sistemine yüklemeleri 

gerekmektedir.
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