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Öğrencinin Adı & Soyadı:   

_____________________________________________ 

Staja Kaydolduğu Akademik 

Dönem:_________________________ 

Staj Yapılan Kurum:   

_________________________________________________ 

Staj Yapılan Kurumdaki 

Yetkili:______________________________ 

Staja Başlama Tarihi:   _____/_____/______ Stajın Bitiş Tarihi:   _____/_____/______ 

 

Bu formla sizden stajla deneyiminizi değerlendirmeniz istenmektedir. Yapacağınız değerlendirme sizden sonra 

staj yapacak olan öğrenciler için yol gösterici olacaktır. Katkılarınız için teşekkür ederiz.  

Staj süresince     

 Tamamen 

Katılıyorum 

Biraz 

katılıyorum 

Pek 

katılmıyorum 

Hiç 

katılmıyorum 

1. Sosyal Hizmet alanında edindiğim 

bilgilerin uygulamada nasıl kullanılabileceği 
konusunda bilgilendim/gözlem yapabildim. 

□ □ □ □ 

2. Sosyal Hizmet alanında edindiğim 

kuramsal bilgilerin kültürümüze özgü 
uygulama farklılıkları konusunda bakış açısı 

kazandım. 

□ □ □ □ 

3. Sosyal Hizmet alanında edindiğim 
kuramsal bilgilerin araştırmada nasıl 

kullanılabileceği konusunda bilgilendim. 

□ □ □ □ 

4. Staj süreci bana iş yaşantısı ve disiplini 
konusunda öngörü kazandırdı. 

□ □ □ □ 

5. Staj yapmak mezun olduktan sonra hangi 
alana yönelmek istediğim konusunda 

alacağım kararlarda yol gösterici oldu. 

□ □ □ □ 

6. Staj yaptığım kurum beklentilerimi 
karşıladı. 

□ □ □ □ 

7. Daha sonraki dönemlerde staj yapacak 

sosyal hizmet öğrencilerine bu kurumu 
öneririm. 

□ □ □ □ 

8. Staj yaptığınız işyerini kendi imkanlarınızla 
mı sağladınız? 

□ □ □ □ 

9. Stajdan beklentinizi gerçekleştirebildiniz 

mi? 
□ □ □ □ 

10.Staj süresi boyunca karşılaştığınız önemli 

bir sorun var mı? 
□ □ □ □ 

11.Staj yaptığınız işyerinde, bölümünüz 

öğrencilerine staj olanağı sağlayacak 

ilişkileriniz var mı? 

□ □ □ □ 
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12. Eğitimim süresinde aldığım 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

dersleri staj sürecindeki işlerle ilişkilendirebildim.  

13. Staj sürecinde  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

konularında bilgi eksikliğimin farkına vardım. 

 


