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Stajyerlik, henüz mezun olmayan öğrencilerin şirketlerde çalışarak gelecekteki kariyerleriyle veya uzmanlık alanlarıyla ilgili deneyim kazanmasına olanak tanıyan bir sistemdir. Üniversitelerden bazıları stajyerliği eğitim bir parçası olarak kabul
edip karşılığında kredi vermektedir. Eğitiminiz sırasında okulda staj programlarından faydalanıp faydalanamayacağınız
ve karşılığında kredi verilip verilmediği konusunda lütfen doğrudan okulunuza danışın. Yaptığınız staj karşılığında bir gelir
elde ediyorsanız, daha önce verilen oturum belgesi kapsamında izin verilenler dışında faaliyetlerde bulunmak için izin almanız gerekir. Haftada 28 saatin üzerinde çalışmanızı gerektirecek bir staj programına katılmak istiyorsanız, lütfen daha
önce verilen oturum belgesi kapsamında izin verilenler dışında faaliyetlerde bulunma izni almak için başvuruda bulunun.
Böyle bir durumda, staj yaptığınız işin doğasını açık bir şekilde ifade eden materyalleri bir bölge göçmen bürosuna ibraz
etmeniz gerekir.

Yarı zamanlı iş: Verdiğiniz emek karşılığında para kazandığınız iştir.
Stajyerlik: Size kariyer planınız vb. açısından faydalı olacak bir çalışma fırsatı tanınan iş deneyimidir. Stajyerlere genellikle ücret ödenmez.
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Yaşam Koşulları
hakkında bilgi alın

■ Yarı zamanlı iş ile stajyerlik arasındaki farklar

Bölüm

■ Staj bulma yöntemleri

Stajyerlik

1) İş arama siteleri: Bu sitelerde çeşitli sektör ve mesleklerde çok sayıda staj olanağı yayınlanır.
2) Üniversite kariyer danışmanlığı ofisleri: Ofisin ilan panosunu düzenli olarak kontrol edin.
3) Bu amaca yönelik faaliyet gösteren staj acenteleri: Bu acenteler stajyerlik pozisyonları için aday arayışında olan şirketler hakkında oldukça bilgili oldukları için öğrenciler ile şirketlerin hatalı eşleştirilmesi çok düşük bir olasılıktır.

■ Yurt dışındaki üniversitelerin Japonya'ya stajyer olarak çalışmak üzere giriş yapan öğrencilerinin oturum durumları
Yurt dışındaki bir üniversitede eğitim gören bir öğrencinin, üniversitenin kredi kazandıran eğitim müfredatının gereği olarak bir Japon şirketi veya benzer bir kuruluşla yaptığı bir sözleşme ya da anlaşmaya dayalı olarak iş deneyimi elde etmek
amacıyla Japonya'ya gelmesi durumunda, oturum durumu, staj karşılığı ücret alıp alınmayacağına ve ülkede kalma süresine bağlı olarak aşağıdakilerden biri olacaktır:
"Belirlenmiş Faaliyetler", "Kültürel Faaliyetler" veya "Geçici Ziyaretçi".

METI Japonya Staj Programı
Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), Japonya dışından gelen genç insanları Japon şirketlerine çekmeye
yönelik staj programlarını teşvik etmeyi hedefleyen bir proje yürütmektedir.
Bilgi Talepleri: Teknik İşbirliği Bölümü, Ticari ve Ekonomik İşbirliği Bürosu, METI
Tel: +81-3-3501-1937
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