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MAoDE 1- (1). Bu protokol, 3308 saylh Mesleki Eğitim Kanunu ile Uşak Üniversitesi işletmelerde staj ve

Mesleki Eğitim Yönergesi esaslarına göre ÜniVersite - Sanayi işbirliği çerçevesinde Uşak Üniversatesi
öğrencilerinin işletmelerde yapacaklarl 1yarlyllllk (14 Hafta) Mesleki Eğitimin esaslarlnl kapsar.

MADDE 2- Eğitim ve öğretiman yaplldlğı kurum; Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Teknak Bilamler
MYo, Pratik çalışma yapllacak aşletmeler adlna; uşak organi2e sanayi Bölgesidir.

GENEt HüKüMtER
MADDE 3- (1) Uşak ÜniVersitesindeki algili FaküIte ve Meslek YüksekokulIarında yapIlacak teorik Ve pratik

eğitim ile işletmelerde yapılacak "Mesleki Eğitim", ilgili derslerin içeriklerine uygun olarak yapıllr ve
"iŞletme|erde Mesleki Eğitim" işletme yetkililerince belirlenen ve üniversite ilgili birimleri taraf]ndan uygun
görülen işletme eğitim yetkilisi tarafindan yürütülür.

MADDE 4- (1) İşletmelerde Mesleki Eğitim Uşak Üniversitesi Akademik Takvimine uygun olarak yapılır.
MADDE 5- (1) işletmelerde öğrencalerin yaphğl pratik çallşmaları, belirli aralıklar|a Uşak

Üniversitesindeki ilgili Fakülte ve Yüksekokul tarafından görevlendirilen öğretim elemanları izlerler ve öğrenciye
danlşmanllk yaparlar.

MADDE 6- (1) işletmelerde Mesleki Eğitime devam eden öğrencilerin sigortalarl sGK hükümlerine göre
Uşak Üniversitesi algili birimleri tarafindan tidenir ve takip edilir.

MADDE 7- (1) Öğrencileı işletmelerde Mesleki Eğitim süresince yaphkları çalışmalarl rapor halinde
hazırlayıp işletme eğitim yetkalisine onaylatarak dan|şman öğretim elemanlna sunarlar. işletmelerde Mesleki
Eğitimin başarl değerlendirmesi Uşak Üniversitesi işletmelerde staj Ve Me5|eki Eğiüm Yönergesi hükümlerine
göre yapılır

MADoE 8- (1) işletmelerde Mes|eki Eğitim uygulaması yapan;
a) Öğrencilerin yemek, iş elbisesi Ve servis gibi gereksinmeIera işletmelerin imkanlarl ölçüsünde

ka rşılanır.
b) Öğrenciler; işletme eğitim yetkilisi tarafindan verilen Mesleki Eğitim ile ilgili görevleri yaparlar,

haftada 45 saatten fa2la çalışhrılamazlar, çallşma saatleri işVerence düzenlenir Ve işletme çallşma şartlarlna
uyarlar.

c) Öğrenciler işletmelerde Mesleki Eğitim süre5ince ilgili mevzuata göre ücret allrlar.
d) Öğrenciler İşletme Eğitim Yetkilisinin izni ve onayı olmaksızın işletmeden ayrılamazlar ve Mesleki

Eğitim aldıkları işletmelerini kendileri değiştiremezler.
e) Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci oisiplin Yönetmeliğinde belirlenen kurallara, işletmede

de Uymak zorundadırlar. Mesleki Eğitim süresince işletmedeki disiplini bozacak davranışlarda bulunamazlaç
sendikal faaliyetlere kahlamazlar,

MADDE 9- (1) İşl€tmelerde Mesleki Eğatim uygulaması sonunda başarılı oIan öğrencilere işletme
tarafından yazlll belge verilir

MADDE l0- (1) İşletmelerde Mesleki Eğitim çalışmaları sırasında ve bu uygulamanın sona ermesinden
sonra yapIlan tüm çallşmalarla ilgala işletmenin tüm ticari slrlarl ve gi2li belgeleri korunuı

MADDE 11- (1) Taraflar, iş bu protokol hükümleri çerçevesinde işletmelerde Mesleki €ğitim
çalışmalarında işbirliğini kabul ve taahhüt ederler.
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, MAOqC 12- İŞ bu protokol 12 (on iki) madde olmak üzere 2 (iki} nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca
1-2 /0!/2a!7 tarihinde karşılıklı olarak imzalanmış olup, imzalandığı tarahte yürürlüğe girer.
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