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KOSOVA CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI STAJ DENEYİMİ 
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Herkes iyi bir şirkette veya kurumda stajer olmak ister. Staj yapmak ileride iş hayatına 

atıldığınızda size artılar kazandırır. Bu yazıdaki amacım stajın yararlarını öğrenci 

arkadaşlarıma aktarabilmektir. Staj yapmanın önemi kişiden kişiye değişiyor olsa da 

profesyonel yaşamınızda etkili olabilecek unsurlardan biridir. Hepimiz yaz aylarının 

geçmesini sabırsızlıkla bekleriz fakat bunun yerine staj yapmayı tercih ederseniz ileride 

faydalarını görürsünüz. Yurt içi veya Yurt dışında yapacağınız staj size deneyim 

kazandıracaktır. Ben stajımı Kosova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının Genel Müdürlüğünde 

yaptım. İlk iş günümde oradaki resmi görevlilerle ve Genel Müdür ile tanışma fırsatı buldum. 

Bana yapacağım görevler ve uymam gereken kurallar anlatıldı. Bakanlık gibi ciddi 

müesseselerde çok katı kurallar var. Sözgelimi giyim kuşamınıza dikkat etmek aynı zamanda 

özen göstermek zorundasınız. İş saatlerine sadık kalmalısınız. İş hayatınızda yaptığınız hatalar 

pek normal karşılanmaz  bu yüzden dikkatinizi vererek yapacağınız işe odaklanmanız gerekir. 

Ayrıca güler yüzlü olmanız ve stajer olduğunuzu unutmamanız gerekir. Yabancı dil 

biliyorsanız kesinlikle her açıdan avantajlı konumda olacaksınız. İngilizcenin önemini stajım 

süresince bir kez daha anlamış oldum. Uluslararası ilişkiler öğrencileri olduğumuz için 

mutlaka yabancı dillerimizi geliştirmek zorundayız. Ben bazı iş toplantılarında bulunma fırsatı 

elde ettim. Müdürüm  Sayın Albert Prenkaj’ın bana karşı göstermiş olduğu pozitif tavırlar 

beni motive etti ve bana verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için elimden 

geleni yaptım. Size biraz da stajdaki görevlerimden bahsetmek istiyorum. Ben geçici 

asistanlık görevinde bulundum yani Genel Müdürün ajandasını takip ediyor ve arşivin 

düzenlenmesinde yardımcı oluyordum. Staj ile birlikte mesleki alanda ilk iş çevrenizi de 

yapmaya başlayacaksınız. Stajınızı bilinçli bir şekilde yapmalısınız bunu bir zorunluluk olarak 

görmeyin, yaptığınız işten zevk alın ve deneyim kazanmaya çalışın eğer kendinizi o işe yatkın 

olduğunuzu ispat edebilirseniz yapacağınız iş başvurusunda avantajlı konumda olabilme 

imkanınız artacaktır. Hedefleriniz doğrultusunda hareket edin ve araştırmacı kişiliğinizi ön 

plana çıkartın ilgili olduğunuzu her fırsatta gösterin sanki o yerin stajeri gibi değil de 

çalışanıymışsınız gibi davranın. Son olarak Staj belgesinin size ilerideki çalışma hayatınızda 

faydalı olacağını belirtmek isterim. 
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