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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS/ÖN LİSANS OLAĞAN ÜSTÜ (FORSMAJÖR) DURUMLAR STAJ VE İŞ BAŞI 
EĞİTİMİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ 

Madde 1- AMAÇ VE KAPSAM 

Bu uygulama yönergesi,  Nişantaşı Üniversitesi Ön-lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 
15/9. maddesi gereği, Nişantaşı Üniversitesi’nin lisans ve ön lisans programları kapsamındaki zorunlu 
stajlarının ifa edilmesini engelleyen forsmajör durumlarda uyulması gerekenleri belirtir  

Madde 2 - TANIMLAR 

2.1.OLAĞAN ÜSTÜ (FORSMAJÖR): Nişantaşı Üniversitesi, öğrenci ve stajın yapıldığı kurumun 
kontrolünde olmayan ve stajın ifa edilmesini mümkün kılmayan durumlara verilen genel bir 
terimdir. 

2.2.PROGRAM /BÖLÜM BAŞKANI: Öğrencinin, okumakta olduğu programın bağlı bulunduğu 
bölüm veya program başkanını ifade eder 

2.3.ARGE Kariyer ve Sektör İlişkileri Başkanı: Nişantaşı Üniversitesi’nde Arge Kariyer ve Sektör 
İlişkileri Birimi Başkanı olarak çalışmakta olan, çözüm ortakları ve diğer sektörler ile görüşmeler 
yaparak öğrencilere staj, uygulama ve işe yerleştirme konularını yürüten birimi ifade eder. 

Madde 3- KONU VE SÜREÇ  

Nişantaşı Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarında okumakta olan öğrenci, müfredatına bağlı 
olarak yapmakla zorunlu olduğu stajı/iş başı eğitimi ile ilgili aşağıda durumlarda ilgili uygulamalar 
yürürlüğe gider; 
3.1.Staj/İş Başı Eğitimi esnasında yukarıda anılan olağan üstü (forsmajör) durum sebebiyle ilgili görev 

sonlandırılamaması durumundaki öğrenci için Program/Bölüm Başkanı veya ARGE Kariyer ve 
Sektör İlişkileri Daire Başkanı tarafından imzalı ve Rektörlük onaylı olarak öğrenci ilgili staj/işbaşı 
eğitiminden muaf sayılır. 

3.2.Kurum ile mutabık kalınan Staj/İşbaşı Eğitimi başlamadan önce yukarıda anılan olağan üstü 
(forsmajör)durum sebebiyle ilgili görevin başlatılamaması ve öğrencinin mezuniyet durumunda 
olması koşulu ile kendisi Program/Bölüm Başkanı veya Arge Kariyer ve Sektör İlişkileri Daire 
Başkanı tarafından imzalı ve Rektörlük onaylı olarak ilgili staj/işbaşı eğitiminden muaf sayılır. 

3.3.Herhangi bir eğitim öğretim yılının YAZ STAJI döneminin tamamını kapsayan uzun süreli bir 
forsmajör durumu söz konusu olması halinde, mezuniyet durumunda öğrenciler “ilgili görev kredi 
ve AKTS sine eşit değerde bir bitirme ödevi/tezi uygulamasına tabi tutulur 

3.4.Mezuniyet durumunda olmayan ancak forsmajör durumlardan etkilenen tüm diğer öğrenciler 
müteakip eğitim öğretim yılı YAZ DÖNEMİNDE Staj/İşbaşı eğitimlerini ifa ederler. 

Madde 4- YÜRÜRLÜLÜK 

Bu yönerge Nişantaşı Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  
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