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25 Haziran – 20 Temmuz | Medeniyet Üniversitesi Güney ve Kuzey Yerleşkesi



StajOkulu Nedir ?

Bilişim alanında uzmanlaşmak isteyen gençler, alanlarında uzmanlaşmış, özel sektörde uzun yıllar 
hizmet vermiş profesyoneller ile bir araya gelip uzmanlarından ücretsiz eğitim almakta, okulda 
öğrendikleri teorik bilginin sektördeki karşılıklarını StajOkulu’nda öğrenmektedir.

Geleneksel stajda her stajyer sadece bir alanda pratiği tanıma imkanı bulurken StajOkulu’nda staj 
boyunca farklı alanları tanıyıp pratik yapma imkanı da bulabilmektedir.

Türkiye’deki bütün üniversitelerde resmi staj olarak geçerliliği vardır.

Bu yıla kadar sadece bilişim alanında staj imkanı sunan StajOkulu bu yıl insan kaynakları 
alanındaki öğrencilerle buluşacak; Workshoplar, firma ziyaretleri, projeler düzenlenerek alanında 
uzman kişiler deneyimlerini paylaşacak.

StajOkulu 25 Haziran – 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecektir. Dersler ise bu yıl Medeniyet 
Üniversitesi Güney ve Kuzey Yerleşkesinde verilecektir.
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StajOkulu Bilişim

16 yıldır bilişim öğrencileri ile gerçekleştiren StajOkulu programları her yıl gönüllü olan bilişim 
profesyonellerinin teklifleriyle oluşturulmakta ve uzmanlık alanlarını içermektedir. Önceki programa web 
sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bu yıl bilişim uzmanlarının anlatacağı konulardan bazıları: 

• Java

• SAP Teknolojileri

• SQL Server

• İş Zekası

• Network

• Linux

• .Net
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Sertifika Töreni

Empatik, dönem boyunca organize ettiği eğitim faaliyetlerinin sonunda eğitmenlerin, öğrenci ve 
ailelerinin, sponsorların ve firma yetkililerinin de davetli olduğu sertifika töreni düzenler. Sertifika 
töreni kahvaltı programıyla başlar, konuşmalar, misafir ve öğrencilerin stant ziyaretleri sonrası 
öğrenci ve eğitmenlere hediyelerinin takdimiyle biter.

Bu tören de öğrencilere proje grupları olarak yaptıkları projelerinin tanıtımı yanında iş verenlerle 
buluşma ortamı da sağlanır. 

/stajokuluwww.StajOkulu.com



Rakamlarla StajOkulu

1.516 Öğrenci
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17. yıl 3.680 Saat Eğitim 470 Eğitmen

www.StajOkulu.com



Öğrenci Profillerimiz (Bilişim)
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Sakarya Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Diğer

Bilgisayar Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Matematik Mühendisliği

*En çok başvuru aldığımız üniversiteler ve bölümler listelenmiştir. StajOkulu programında 16 farklı üniversite ve bölümden öğrenci bulunmaktadır.
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Sponsorluk
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Mekan Sponsoru • Etkinlik boyunca öğrencilerin eğitim alacağı mekanı sağlar.

Medya Sponsoru
• Etkinlik boyunca ve öncesinde sosyal medya paylaşımları yapar.
• Eğitim video kayıtlarını alır. Sosyal Medyada yayınlar.

Yemek Sponsoru
• StajOkulu boyunca öğrencilerin öğle yemeği giderlerini karşılar.
• StajOkulu boyunca öğrencilerin atıştırmalık giderlerini karşılar.

Ürün Sponsoru • Etkinlik boyunca ihtiyaç duyulacak eğitim materyallerini öğrencilere sağlar.

Ulaşım Sponsoru • Öğrencilerin firma ziyaretlerine giderken ulaşımı için gerekli araçları sağlar.

Sertifika Töreni 
Sponsoru

• Sertifika töreni için salonu sağlar.
• Sertifika töreni için kahvaltı organizasyonu sağlar.
• Öğrenci ve eğitmenlerin hediyelerini hazırlar. Öğrencilerin sertifikalarını hazırlatır. 
• Sertifika töreni fotoğraf ve video kayıtlarını sağlar.



StajOkulu Masraf Kalemleri

Koordinatör  (5 ay) 15.000 TL

Yazılım Uzmanı, Sosyal Medya Uzmanı, Grafiker 18.500 TL

Ulaşım (Firma Ziyaretleri) 9.000 TL

Yemek ( Öğle yemeği vs.) 49.500 TL

Sertifika Töreni* 63.000 TL

Eğitim Mekanı** 10.000 TL

Toplam : 165.000 TL

*Sertifika Töreni

Kahvaltı Programı 10.000 TL

Organizasyon Masrafları 20.000 TL

Mekan 8.000 TL

Eğitmen ve Öğrenci,
Misafir ve Katılımcılara Hediyeler

20.000 TL
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**Eğitim mekanı «Medeniyet Üniversitesi» tarafından karşılanacaktır.



Ana Sponsor (Platin)

❖Tüm etkinliklerde açılış konuşmasında firma temsilcisine konuşma yapma imkânı sağlanacaktır.

❖Fuaye alanında tanıtım masası için yer ayrılacaktır. 

❖Etkinlik Sponsorları görselinde daha büyük logo ve sponsorluk seviyesi ile birlikte yer alacaktır. Bağımsız bir 
görsel asma imkânı sağlanacaktır.

❖Sponsor firmalara öğrencilerle vaka çalışması yapma imkanı da sağlanacaktır.

❖Etkinlikle ilgili tüm yazışma, web siteleri ve görsellerde daha büyük logo ve sponsorluk seviyesi ile birlikte yer 
alacaktır. Etkinlikle ilişkili web sitelerine özel boyutlu banner ekleyebilecektir.

❖Bu yıl StajOkulu’nda eğitim alan öğrencilerin 6 hafta boyunca öğretmenler tarafından da gözlemlenmiş olan 
değerlendirme notlarıyla birlikte özgeçmişleri verilecektir.

❖Recruitment hizmeti alınması durumunda %25 indirim sağlanacaktır.

Ana Sponsorluk bedeli 85.000 TL
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Altın Sponsorlar

❖Fuaye alanında tanıtım masası için yer ayrılacaktır. 

❖Etkinlik Sponsorları görselinde logo ve sponsorluk seviyesi ile birlikte yer alacaktır.

❖Etkinlikle ilgili tüm yazışma, web siteleri ve görsellerde logo ve sponsorluk seviyesi ile birlikte yer alacaktır.

❖Bu yıl StajOkulu’nda eğitim alan öğrencilerin özgeçmişleri verilecektir. 

❖Recruitment hizmeti alınması durumunda %25 indirim sağlanacaktır.

Sponsorluk bedeli 55.000 TL
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Gümüş Sponsorlar

❖Fuaye alanında tanıtım masası için yer ayrılacaktır. 

❖Etkinlik Sponsorları görselinde logo ve sponsorluk seviyesi ile birlikte yer alacaktır.

❖Etkinlikle ilgili tüm yazışma, web siteleri ve görsellerde logo ve sponsorluk seviyesi ile birlikte yer alacaktır. 

❖Recruitment hizmeti alınması durumunda %25 indirim sağlanacaktır.

Sponsorluk bedeli 35.000 TL
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