
                                           TUİÇ Online Staj Programı 

 

TUİÇ O-Staj Programı başta uluslararası ilişkiler olmak üzere ilgili sosyal bilim alanlarında 

lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdüren ve alan dışından ilgili kişilerin CV ve 

Motivasyon mektupları ile gerçekleştirecekleri başvuruların program sorumlusu tarafından 

incelenmesi ve kabul edilen en fazla 10 kişi ile yürütülür.  

 

O-Staj programının yürütülmesinde Google Drive ve Zoom programları kullanımı gereklidir.  

Stajyerler ve staj sorumlusu arasındaki iletişim e-posta kanalıyla sağlanacak ve herhangi bir 

uzlaşmazlıkta yazılı metinler üzerinden değerlendirme yapılacaktır.  

 

O-Staj programı katılımcıların ilgili konu veya alanla ilgili temel bilgi gereksinimlerini 

karşılamak, araştırma, yazma, sunum becerilerini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilir ve 

programın başarıyla tamamlanmasıyla birlikte katılımcılar TUİÇ Akademi imzalı ve mühürlü 

“referans mektuplarını” elde ederler. Programı başarıyla tamamlayamayanlara herhangi bir 

belge verilmez, dilerlerse program tekrarı için yeniden başvuru yapabilirler.  

 

 

Program Sorumlusu: Her hafta 1 gün 90dk’lık toplantı gerçekleştirecek 

Stajyer Sayısı: Her alan için fazla 10 adet stajyer kabul edebilecek 

Akademik Danışman: Akademik makale önerileri, yönlendirmeler yapacak ve stajyerler ile 

bir toplantıda (Zoom) buluşacak. 

Süre: 8 Hafta  

 

Yapılacaklar 

1. Metodoloji Eğitimi: Programın ilk haftasında stajyerlere ortak bir derste genel 

metodolojik eğitim verilecek; ödevler bu eğitimde verilen bilgiler doğrultusunda 

istenecektir. Verilen ilk eğitimin çıktısı olarak uygulama istenecektir. 

2. Makale: Program süresince 2 haftada bir olmak üzere 5 adet makale okunacak ve her 

toplantıda makale sahibi sunum yapacak, diğerlerinin katılımı ile makaleler 

tartışılacak.  

3. Kitap Analizi : Program süresince 4 haftada 1 adet (toplamda en az  2 adet) kitap 

okunacak ve okuması tamamlanan kitap üzerine tartışılacak. Kitap analizleri 

minimum 1000 kelimeden oluşmalıdır.  



4. Araştırma Yazısı (Research Paper): Stajın 2. Haftasında stajyerin netleştireceği 

konuda hazırlayacağı en az 3000 kelimelik özgün bir araştırma yazısı hazırlanacak. 

(Yazılar Turnitin programında intihal açısından incelenecek)   

5. Belgesel/Film: Program süresince 4 haftada 1 adet (toplamda en az 2 adet) belgesel 

seyredilecek. Belgesel değerlendirme yazısı en az 500 kelimeden oluşmalıdır.  

6. Sunum: Dönem sonunda stajyerin seçtiği konu çerçevesinde hazırlayacağı araştırma 

yazısının (en az 3000 kelime) PPT sunumu gerçekleştirilecek. Sunumlar TUİÇ web 

sayfasında duyurularak dışarıdan katılıma açık hale getirilecek. Sunumlar staj 

sonunda belirlenen tarihte online olarak (TUİÇ Akademi Youtube Kanalında) 

yapılacaktır.  

7. Röportaj: Araştırma yazısında ele aldığı konuyla ilgili alanında uzman akademisyen, 

STK temsilcisi, politikacı vb. bir isimle a) Zoom üzerinden kayda alınacak TUİÇ 

Akademi Youtube kanalında yayınlanacak veya b) yazılı soru-cevap şeklinde TUİÇ 

Akademi websitesinde yayınlanacak bir röportaj staj programı bitmeden 

tamamlanacak.  

 

 

Değerlendirme:   

Staj programında temel olarak 3 farklı netice alınabilir. 1 – Başarılı, 2- Uzatma (2 Hafta) ve 

3- Başarısız.  

 

Staja katılanlar başarılı olabilmek için en az 70 puan almak zorundadır. 50-70 arasında 

kalanlar için 2 haftalık uzatma süresi verilebilir 50 altı alan stajyerler başarısız sayılacaktır.  

 

Puanlama:  

Makale Okuma ve Sunumu: 10 Puan 

Kitap Analizi: 10+10= 20 Puan  

Araştırma Yazısı: 20 Puan 

Belgesel/Film: 5+5= 10 Puan 

Sunum: 20 Puan 

Röportaj: 20 Puan 

 

Staj ücreti: 200₺. 

 


