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STAJ TECRÜBEM 

                                                                                                 Ujana EMRA

 

     Staj konusunda konuşmak gerekirse aslında çok şey söylemek mümkündür. Ben stajımı üç 

yıl boyunca yaz tatillerinde Kosova Dışişleri Bakanlığında çalışarak yaptım. İlk önce şunu 

vurgulamam gerekir ki herkes staj konusunda benim kadar şanslı olmayabilir. Böylece üç 

yıllık zaman içinde Üniversite de teorik açıdan öğrendiklerimi pratik olarak iş hayatında 

uygulama fırsatım oldu. Bu tecrübe benim gibi siyaset bilimi okuyan bir öğrenci için çok 

önemliydi. Böyle bir fırsat yakalayıp bunu güzel bir şekilde değerlendirmem büyük 

düşlerimin ve hedeflerimin bir sonucu olduğunu söyleyebilirim. Bu staj deneyimi sayesinde 

önemli insanlarla tanıştım. Devlet kurumları tarafından düzenlenen bir çok etkinliğe protokol 

ile katıldım. Bu sayede bir çok devlet temsilcisini görme ve tanıma fırsatım oldu. Hükümette 

çalışmak ise bambaşka bir şeydi. Öğrendiğim en önemli şeylerden biri bir raporun nasıl 

hazırlandığıydı. Ayrıca bir çok toplantıya gözlemci olarak katılarak resmi bir toplantının 

işlediğini gördüm. 

       Staja ilk başladığımda her genç gibi bana de iş biraz zor ve stresli gelmişti. İlk yıl; acaba 

nasıl olacak, kimlerle karşılaşacağım, öğrendiklerimi gösterebilecek miyim? Başarılı 

olabilecek miyim? gibi kafamda birçok soru ve şüphe vardı. Fakat daha sonraki zamanlarda 

korkularım ve şüphelerim gitti iş daha eğlenceli bir hal aldı. Staj neden önemli, diye soran 

yada düşünen arkadaşlara şunu söyleyebilirim ki ileride seçeceğimiz alan yada çalışacağımız 

sektörü tanıma ve ayrıca kendimizi iş alanında tanıyıp değerlendirmek ve kendimizi 

göstermek açısından da çok önemli bir fırsat. Benim açımdan da staj aynen böyle oldu. İşe her 

gün zamanında giderek ne kadar disiplinli olduğumu gösterdim ve bana verilen işleri 

zamanında en doğru şekilde yaptım. Tüm bunların bir sonucu olarak bana iş teklifinde 

bulundular. Fakat ben kabul etmedim çünkü ben başarının hayatta adım adım geldiğine 

inandığım için acele etmedim. Sonuçta her şeyin bir zamanı var. 

       Okulumuzla ilgili bir şey vurgulamak istiyorum keşke bölümümüz İngilizce olsaydı. 

Keşke staj zorunluluğu olsaydı ve keşke öğrenci arkadaşlar öğrenimlerini daha ciddiye 

alsalardı. Bu sayede okul biz öğrencilere daha fazla katkı ve donanım sağlayabilirdi. Tabi ki 

bu iş sadece okulla hallolacak bir şey değil biz öğrencilerde okuyarak ve dinleyerek sürekli 

bilgi alabilir ve kendimizi geliştirebiliriz. Burada kişinin kendini geliştirme isteği ve merakı 

da çok önemli. Ben üniversiteye başladığım zamanlarda belirttiğim şeylere zaten sahiptim ve 

bu sayede bilgilerim ve tecrübelerim daha da fazla arttı. Üniversitede ve stajda öğrendiklerim 

ve gördüklerimin ileride bana fayda sağlayacağına bu sayede başarılı olacağıma tüm kalbimle 

inanıyorum. Gerek iş gerekse eğitim hayatında başarılı olmak ve ilerlemek isteyen herkese 

staj yapmayı kesinlikle tavsiye ediyorum çünkü üniversite asla yeterli olmaz. İnsan kendini ne 

açıdan olursa olsun geliştirmeli ve zamanını iyi değerlendirmelidir.  
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