STAJ BAŞVURU KOŞULLARI (LİSANS)
Üniversite stajı için başvurular 1-31 Mart tarihleri arasında web sitemiz üzerinden staj başvuru
formu doldurularak yapılmakta olup adayların başvurularına ek olarak;
o 1 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
o 1 adet vesikalık fotoğraf,
o Stajın zorunlu olduğuna dair okuldan alınacak belge,
o Onaylı ve kapalı zarflı not belgesi (Transcript)
o Yükseköğretim Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (Üniversiteye Giriş Sıralamasını Belirten
Evrak)
o Yeni Tarihli e-devletten Alınmış Adli Sicil Kaydı
15 Nisan tarihine kadar ASELSAN A.Ş. Öğrenme ve Kurumsal Gelişim Uygulamaları
Müdürlüğü’ne iletmeleri gerekmektedir.
- Stajyer adaylarının 3. sınıftan 4. sınıfa geçecek olmaları, genel not ortalamalarının 4
üzerinden en az 2 olması beklenmektedir
- Adayların daha önce ASELSAN’da staj yapmamış olmalarına dikkat edilmektedir.
- Stajlar yalnızca yaz döneminde (Haziran-Eylül) 4 veya 6 hafta yapılmaktadır.
- Stajyer değerlendirmelerinde üniversite kontenjanı bulunmamaktadır.
- Her yıl Mühendislik alanında eğitimine devam eden öğrenciler arasından, ASELSAN’ın
faaliyet alanları ve istihdam ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, öğrenci başarı durumu
dikkate alınarak stajyerlerimiz belirlenmektedir.
STAJ BAŞVURU KOŞULLARI (ÖN LİSANS)
Üniversite stajı için başvurular 1-31 Mart tarihleri arasında web sitemiz üzerinden staj başvuru
formu doldurularak yapılmakta olup adayların başvurularına ek olarak;
o 1 adet vesikalık fotoğraf,
o 1 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
o Onaylı ve kapalı zarflı not belgesi (Transcript)
o Stajın zorunlu olduğuna dair okuldan alınacak belge
o Yeni Tarihli e-devletten Alınmış Adli Sicil Kaydı
15 Nisan tarihine kadar ASELSAN A.Ş. Öğrenme ve Kurumsal Gelişim Uygulamaları
Müdürlüğü’ne iletmeleri gerekmektedir.
- Stajyer adaylarının 2.sınıfta eğitim görüyor olmaları, genel not ortalamalarının 4 üzerinden en
az 2 olması beklenmektedir
- Adayların daha önce ASELSAN’da staj yapmamış olmalarına dikkat edilmektedir.
- Stajlar yalnızca yaz döneminde (Haziran-Eylül) 4 veya 6 hafta yapılmaktadır.
- Stajyer değerlendirmelerinde üniversite kontenjanı bulunmamaktadır.
- Her yıl ön lisans alanında eğitimine devam eden öğrenciler arasından, ASELSAN'ın faaliyet
alanları ve istihdam ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, öğrenci başarı durumu dikkate
alınarak stajyerlerimiz belirlenmektedir.

