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Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

MADDE l- (l) Bu protokolün

amacl; Uşak Üniversitesi ile Fen Lisesi
arasında eğitim,
bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan
işbirliği esaslarını belirlemektir.
(2) uşak Üniversitesi ve uşak Fen
Lisesi araslnda gerçekleşecek protokol kapsamında

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mühendislik
ve Mimariık Fakültesi, Eğitim Fakültesi
ile
bilimsel proje ortaklıkları, akademik destek
ve mesleki tanıtım faaliyetieri düzenlenmesi
için
işbiriiği ve koordinasyon sağlanması amaçlanmaktadır.
Kapsam

MADDE 2- (l)
öğretmenler

iŞbu Protokol, Uşak Fen Lisesi'nde
eğiıim !,e öğreıim gören öğrenci ve

ile uşak Üniversitesi öğrenci ı,e

akademisyenleri arasında gerçekleştiriimesi
düŞünülen, bilimsel ÇalıŞma, araştırma
ve proje çalışmaları için gerekli usul ve
esaslarını
kapsamaktadır.

(2) uşak Fen Lisesi'nin gerçekleştireceği projeler
ve araştırmaların yapılmasında

akademik destek sağlanmasını ve mesleki
tanııım seminerlerini kapsamaktadır.
(3) Mitli Eğitim Bakanlığı ve
İü Miııi Eğitim Müdürlüğü'nce
düzenlenen yerel ve ulusal
düzeydeki, biiim pğeleri ve bilimsel yarışmalar
için, Üniversitenin uygun göreceği yer ve
zamanlarda laboratuvar, kütüphane, konlerans
salonu, spor salonu gibi sosyal tesislerinden
yararlanmalaıını kapsar.

(4) Uşak Fen Lisesi'nin Üniversite
akademik personeline yönelik İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nce belirlenmiş ankeı, veri
toplama süreçlerinde destegini ve Üniversite
öğrencilerinin araştırma projelerinde okulun
fiziki imkdnlarının kullanımını kapsar.
(5) Protokol Uşak Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Tıp Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Tasarım
Fakültesi ile Uşak Fen Lisesi arasındaki
Bilimsel,
sanatsal ve kültürel işbirliğini kapsamaktadır.
Dayanak

MADDE 3- (l) Bu protokolün dayanağı;
a) Milli Eğitim Temel Kanunu (MADDE
|8,40,4l ve 42)

b) 04.07.2007 tarih ve 26572 sayılı Başbakanlık
Cenelgesi.
c) Milti Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğiıim Kurumları
Yönetmeliği,
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l,

ç) l3.05.20l1 tarih ve 2205 sayılı Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulamasına Dair
Yönerge,

d) Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (MADDE
|07,108,2|2)

irixci BöLüM

Taraflar ve Yükümlülükleri

Taraflar
MADDE 4- (l) İşbu protokolün
yükümlülükler

taraf'lan Uşak Üniversitesi ile Uşak Fen Lisesi'dir.

MADDE 5- (l) Uşak Üniversitesi'nin ytikümlülükleri şunlardır:
a) Her eğitim-öğretim yılında Uşak Fen Lisesi'nin öğrencilerine Uşak Fen Lisesi
tarafından gerÇekleŞtirilecek yerel, ulusal ve uluslararası konularda bilimsel
çalışmalara yönelik
Program ve Proje hazırlanması hususunda Uşak Üniversitesi tarafından bilimsel ve akademik
destek sağlanması.

b)

UŞak Fen Lisesi tarafindan önerilen derslerden Uşak üniversitesi tarafından
uygun
görülen konu, yer, zaman ve şartlarda öğretim elemanlan taraflndan
öğretmen ve öğrencilere
mesleki tanıtım sunumları yapılması.

c)

Öğrenci, öğretmen, veli ve paydaşlara yönelik ıertip edilecek eğitici ve
öğretici
seminer, panel ve konferanslar için akademisyen temini konusunda destek
sağlanması.

MADDE 6- (l) Uşak Fen Lisesinin yükümlülükleri şunlardır:

a,

Eğitim, öğretim ve Yönetimde verimliliğin artırılması, kalitenin yükseltilmesi
ve
stirekli gelişimin sağlanması için araştırma yapılnıası, bu konularda
iyileştirmeye yönelik
projeler hazırlanması ve uygulanması için uşak Üniversitesi'ne
öneriIerde bulunmak.
b) Öğrencilerin toplum hizmeti çalışmaları kapsamında uşak Üniversiıesi'ne

işbirliği

yapmaları için destek olmak, gerekli ortamı oIuşturmak.

MADDE

a)
b)
c)

7- (l ) UŞak Üniversitesi ve Uşak Fen Lisesinin ortak yükümlülükleri
şunlardır:

Yapılacak faaliyetlere ilişkin tüm kararları ortaklaşa almak.
Yapılan ortak çalışmaların fayda analizlerini birlikte yapmak.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik olarak ihtiyaç analizlerinin
ve
hizmet içi eğitim seminerlerinin hazırlanmasına destek olmak.

Lisesi ve Uşak Üniversitesi işbirliği çerçevesinde Lisenin ll. ve l2.
sınıf
öğrencilerinin meslek seçimlerine destek olmak amacıyla üniversiteye
tanıtım ziyaretleri
Ç) UŞak Fen

düzenlemek.
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d)

Öğrencilerin bireysel veya grup h6linde hazlrlayacakları proje ve seminer çallşmaları
salonu
için üniversitenin laboratuvar, bilgisayar, intemet, kütüphane, spor salonu ve konferans

gibiimkdnlanndanenverimlişekildeyararlanmalarınayönelikişbirliğiyapmak.
e) Üniversitenin uygun görmesi hAlinde " Bilim Danışma Kurulu" nu oluşturmak.

iriNci BöLüM
Diğer Hususlar

Protokolde Değişiklik

MADDE

8-

(l) İşbu protokol hükümlerinde taraflar karşılıklı olarak anlaşmak suretiYle

değişiklikler yapabileceklerdir. Bu değişiklikler ek bir protokol ile hüküm altına alınacaktlr,
Süre

MADDE

9_ (1) İşbu

protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl geçerli olacaktır.

(2) süre bitiminde veya protokol hükümlerine aykırı davranılması halinde iş bu protokol

tarafların hiçbir ihtar ve ihbarına gerek kalmaksızın protokol kendiliğinden sona erecektir.
Tarafların anlaşması halinde protokol yenilenebilecektir,

Yürürlük

MADDE

10_ (1) İşbu protokol 3 sayfa, 2 suret Ve

1l Madde olarak hazırlanmış olup

taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE ll_ (l) Bu protokolü Uşak Üniversitesi adına Rektör, Uşak Fen Lisesi
Uşak il Milli Eğitim Müdürü yürütür.
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protokolün imzalanma ıarini:
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Prof. Dr. Ekem SAVAŞ

Uşak Üniversitesi Rektörü

adına

