STAJIN KATKILARI

Onur DİRİBAŞ

Staj özellikle uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi okuyan bir öğrenci için önemli bir
deneyimdir. Öğrencinin staj programında öğrenebileceği birçok şey bulunmaktadır. Disiplinli
ve doğrusal çalışmayı kendine amaç edinmiş vakıflar ve (think tank) düşünce kuruluşlarında
güncel medya takipleri, gelişmekte olan olaylarla ilgili beyin fırtınası ve bunların üzerine her
olayı ayrıntısına kadar inceleyip çeşitli kaynaklar doğrultusunda düşüncelerini yazıya döken
(supervisor) denetleyici yazarlar bulunmaktadır. Akademik yönde ilerlemeyi düşündüren ve
yazılarına hâkim olabilmeyi amaç haline getirtebilen, daha çok çalışmayı ve okumayı
alışkanlık edindiren bu kuruluşlar, öğrencilik döneminin sonrasını düşünen başarıya odaklı
öğrencilerin
temel
prensipleri
haline
gelmelidir.
Okul döneminin son yarısına girmiş olan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin artık yoğun bir
çaba içerisine girmesi ve akademik kariyerin kanatlarını oluşturan bu düşünce kuruluşlarına
veya çeşitli staj öğrenimi veren kurumlara başvurması ve bir an önce okul hayatı boyunca
öğrendiği bilgileri salt gerçek haline çevirmeye başlamalıdır. 3.sınıfın sonunda AVİM
(Avrasya İncelemeleri Merkezi) de staj öğrenimi almış ve şuan da akademik bir yol izleyip
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balkan Çalışmaları kapsamında yüksek lisans
öğrenimime devam etmekteyim. Lisans hayatım boyunca öğrendiğim şeyler yaptığım staj ile
birlikte ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Kaleme alınan makaleler ile bu güne kadar olan
devletlerarası olayların ve küresel sorunların an ve an takibini yapma öğretisini getiren staj
programları bireyi güçlü beyin fırtınalarına ve araştırmacı yazarlara dönüştürmenin büyük bir
deneyimi olmuştur.
Staja başlama konusuna gelecek olursak, öncelikli olarak öğrencinin staj öğrenimine
başlayacağı kurumda (supervisor) denetleyici yazarlar ile çekinmeden konuşabilmesi ve ilk
günden yazı yazarken sıkılmamaya ve karmaşaya girmeye dayanamayıp pes etmemesi
gerekmektedir. İlk verilen izlenim çok önemlidir ve herkesin ilk başladığı iş hemen çok
kaliteli bir esere dönüşmeyebilir. Zamanla ve doğrusal çalışma prensipleri ile kurumun
profesyonelliği birleştiğinde her hafta yapılan toplantılardan sonra daha iyi bir yazar haline
gelinebileceğini ve akademik yolda ilerleyebilecek prensiplere sahip olunabileceğini
düşünmekteyim.
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