2021 - 2022 / 9003101192020 - STAJ / STAJ
GENEL TANIM / GENERAL DESCRIPTION
Ders Adı / Course Name

STAJ / STAJ

Ders Kodu / Course Code

9003101192020

Ders Türü / Course Type
Ders Seviyesi / Course Level

Short Cycle / Short Cycle

Ders Akts Kredi / ECTS

4.00

Haftalık Ders Saati (Kuramsal) /
Course Hours For Week
(Theoretical)

0.00

Haftalık Uygulama Saati / Course
Hours For Week (Objected)

0.00

Haftalık Laboratuar Saati / Course
Hours For Week (Laboratory)

0.00

Dersin Verildiği Yıl / Year

1

Öğretim Sistemi / Teaching System

Face to Face / Face to Face

Eğitim Dili / Education Language

Turkish / Turkish

Ön Koşulu Olan Ders(ler) /
Precondition Courses
Amacı / Purpose

Meslek hayatlarında çalışabilecekleri kurum ve kuruluşlarda mesleki bilgi, görgü, beceri ve
tecrübe sahibi olmak.

To have professional knowledge, good manners, skills and experience in professional
organizations and institutions

İçeriği / Content

Staj yapılan işyerindeki çalışmalara katılma

To participate studies in the workplace

Önerilen Diğer Hususlar /
Recommended Other
Considerations
Staj Durumu / Internship Status
Kitabı / Malzemesi / Önerilen
Kaynaklar / Books / Materials /
Recommended Reading

YOK

Öğretim Üyesi (Üyeleri) / Faculty
Member (Members)

Dr. Öğr. Üyesi Sumru ELTEZ
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ÖĞRENME ÇIKTILARI / LEARNING OUTCOMES
1

Staj yaptığı işyerinde bitki koruma ile ilgili birimleri tanıma ve çalışma konuları hakkında bilgi
edinebilme

To be able to recognize the plant protection and to obtain information about the study subjects in the
workplace

2

Bitki korumacı olarak topluma ve doğaya uygun meslek etiğine sahip uygulamaları ve
değerlendirmeleri kullanma ve bu bilinci kazanabilme.

To be able to use appropriate professional ethics applications and reviews according to human,
society and nature and gaining awareness

3

Bazı bitki hastalık ve zararlılarını teşhis edebilme ve bunlara karşı mücadele yöntemlerini öğrenebilme

To be able to learn the control methods against some plant diseases and pests and being able to
diagnose them.

4

Bitki hastalık ve zararlılarının arazi, bahçe ve tarla koşullarında çıkış zamanlarını ve çoğalmaları
üzerine etkide bulunan faktörler hakkında bilgi sahibi olabilme

To be able to have information about plant diseases and pests and the time of their occurrence under
conditions of land, garden and field.

5

Derslerde bitki hastalık ve zararlıları ile ilgili elde ettiği teorik bilgileri staj yaptığı işyerinde kullanma ve
yorumlama becerisi kazanabilme

To be able to acquire skills use and interpret the theoretical knowledge related to plant diseases and
pests in the workplace.

6

Ekip halinde çalışma becerisi kazanma ve bireysel sorumlulukları doğrultusunda ekip çalışmalarına
katkıda bulunabilme.

To be able to work as a team and contributing to team work in accordance with individual
responsibilities.

7

Stajın gerçekleştirildiği özel veya tüzel kurum ve kuruluşların tümüne gerek etik gerekse ahlaki ve
kurumsal kurallarına uygun olarak çalışabilme ve bahsedilen kuralların tümünün yükümlülüklerini
yerine getirebilme

To be able to work according to the institutional rules of private or corporate organizations as well as
moral and ethical work, and to fulfill all its obligations

8

Mesleği ile ilgili farklı sektörleri tanıma, staj yaptığı süre içerisinde kendisiyle ilgili izlenimler bırakma
ve mezuniyet sonrası kariyer planlaması yapabilme

To be able to recognize the different sectors of the profession, leaving impressions about himself and
making post-education career planing.

HAFTALIK DERS İÇERİĞİ / DETAILED COURSE OUTLINE
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Hafta / Week
Teorik Dersler / Theoretical

1

Uygulama

Lab

Öğretim Yöntem ve
Teknikleri/Teaching Methods
Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama

Lab

Öğretim Yöntem ve
Teknikleri/Teaching Methods
Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama

Lab

Öğretim Yöntem ve
Teknikleri/Teaching Methods
Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama

Lab

Öğretim Yöntem ve
Teknikleri/Teaching Methods
Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Uygulama

Lab

Öğretim Yöntem ve
Teknikleri/Teaching Methods
Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Bitki Koruma uygulamaları ve staj dosyası hazırlama

Plant Protection practices and preparing an internship file
Teorik Dersler / Theoretical

2

Bitki Koruma uygulamaları ve staj dosyası hazırlama
Plant Protection practices and preparing an internship file

Teorik Dersler / Theoretical

3

Bitki Koruma uygulamaları ve staj dosyası hazırlama
Plant Protection practices and preparing an internship file

Teorik Dersler / Theoretical

4

Bitki Koruma uygulamaları ve staj dosyası hazırlama
Plant Protection practices and preparing an internship file
Teorik Dersler / Theoretical

5

Bitki Koruma uygulamaları ve staj dosyası hazırlama
Plant Protection practices and preparing an internship file
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Teorik Dersler / Theoretical

6

Uygulama

Lab

Öğretim Yöntem ve
Teknikleri/Teaching Methods
Techniques

Ön Hazırlık / Preliminary

Bitki Koruma uygulamaları ve staj dosyası hazırlama
Plant Protection practices and preparing an internship file

DEĞERLENDİRME / EVALUATION
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri / Term (or Year) Learning Activities

Sayı /
Number

Katkı Yüzdesi /
Percentage of
Contribution (%)

0

0

Toplam / Total:

0

Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%):

Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri / End Of Term (or Year) Learning Activities

Sayı /
Number

Katkı Yüzdesi /
Percentage of
Contribution (%)

0

0

Toplam / Total:
Başarı Notuna Katkı Yüzdesi / Contribution to Success Grade(%):

0

Etkinliklerinin Başarı Notuna Katkı Yüzdesi(%) Toplamı / Total Percentage of Contribution (%) to Success Grade:

0

Değerlendirme Tipi / Evaluation Type:

İŞ YÜKÜ / WORKLOADS
Sayı /
Number

Süresi
(Saat) /
Duration
(Hours)

Toplam İş Yükü
(Saat) / Total
Work Load
(Hour)

Uygulama/Pratik / Practice

15

8.00

120.00

Rapor Hazırlama / Report Preparation

1

5.00

5.00

Toplam / Total:

16

13.00

125.00

Etkinlikler / Workloads

Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat) / 30.00 (Saat/AKTS) = 125.00/30.00 = 4.17 ~ / Course ECTS Credit = Total Workload (Hour) / 30.00 (Hour / ECTS) = 125.00 / 30.00 = 4.17 ~
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PROGRAM VE ÖĞRENME ÇIKTISI / PROGRAM LEARNING OUTCOMES
Öğrenme Çıktıları / Learning Outcomes

Program Çıktıları / Program Outcomes
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1

1.Staj yaptığı işyerinde bitki koruma ile ilgili birimleri tanıma ve
çalışma konuları hakkında bilgi edinebilme / To be able to recognize
the plant protection and to obtain information about the study
subjects in the workplace

5

5

5

5

5

2.Bitki korumacı olarak topluma ve doğaya uygun meslek etiğine
sahip uygulamaları ve değerlendirmeleri kullanma ve bu bilinci
kazanabilme. / To be able to use appropriate professional ethics
applications and reviews according to human, society and nature
and gaining awareness

5

5

5

5

5

3.Bazı bitki hastalık ve zararlılarını teşhis edebilme ve bunlara karşı
mücadele yöntemlerini öğrenebilme / To be able to learn the control
methods against some plant diseases and pests and being able to
diagnose them.

5

5

5

5

5

4. Bitki hastalık ve zararlılarının arazi, bahçe ve tarla koşullarında
çıkış zamanlarını ve çoğalmaları üzerine etkide bulunan faktörler
hakkında bilgi sahibi olabilme / To be able to have information
about plant diseases and pests and the time of their occurrence
under conditions of land, garden and field.

5

5

5

5

5

5.Derslerde bitki hastalık ve zararlıları ile ilgili elde ettiği teorik
bilgileri staj yaptığı işyerinde kullanma ve yorumlama becerisi
kazanabilme / To be able to acquire skills use and interpret the
theoretical knowledge related to plant diseases and pests in the
workplace.

5

5

5

5

5

6.Ekip halinde çalışma becerisi kazanma ve bireysel sorumlulukları
doğrultusunda ekip çalışmalarına katkıda bulunabilme. / To be able
to work as a team and contributing to team work in accordance with
individual responsibilities.

5

4

4

7. Stajın gerçekleştirildiği özel veya tüzel kurum ve kuruluşların
tümüne gerek etik gerekse ahlaki ve kurumsal kurallarına uygun
olarak çalışabilme ve bahsedilen kuralların tümünün
yükümlülüklerini yerine getirebilme / To be able to work according
to the institutional rules of private or corporate organizations as well
as moral and ethical work, and to fulfill all its obligations

5

4

4

5

4

4

8. Mesleği ile ilgili farklı sektörleri tanıma, staj yaptığı süre içerisinde
kendisiyle ilgili izlenimler bırakma ve mezuniyet sonrası kariyer
planlaması yapabilme / To be able to recognize the different sectors
of the profession, leaving impressions about himself and making
post-education career planing.

Katkı Düzeyi / Contribution Level : 1-Çok Düşük / Very low, 2-Düşük / Low, 3-Orta / Moderate, 4-Yüksek / High, 5-Çok Yüksek / Very high
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