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MADDE 1- (1). Bu protoko1,3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ile Uşak Üniversitesi işletmelerde staj ve

Mesleki Eğiüm Yönergesi esaslarına 8öre Üniver5ite

-

5anayi işbirliği çerçevesinde Uşak Üniver5itesi

öğrencilerinin işietmelerde yapacakları 1yarıyıllık (14 Hafta) Mesleki Eğitimin esaslarınI kapsar.
MADDE 2- Eğitim Ve öğretimin yapıldlğı kurum; Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Teknik Balimler
MYo, Pratik çallşma yapllacak işletmeler adIna;T.M.M.o.B inşaat Mühendisleri odasldır.
GENEt HüxüMtER
MADOE 3- (1) UŞak Üniversitesindeki

ilgila Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında yapIlacak teorik ve pratik
eğatim ile iŞletmelerde yapllacak "Mesleki Eğitim", ilgili derslerin içeriklerine uygun olarak yapılır ve
"iŞ|etmelerde Mesleki Eğatim" işletme yetkililerince belirlenen ve üniversite ilgili birimleri tarafından uygun

görülen işletme eğitim yetkilisi tarafindan yürütülür.
MADDE 4- (1) iŞletme|erde Mesleki Eğitim Uşak üniversitesi Akademik Takvimine uygun olarak yapılır
MADOE 5- (1) iŞletmelerde öğrencilerin yaptığı pratik çalışma|arı, belirli aralıklarla Uşak
Üniversitesindeki ilgili Fakülte ve Yüksekokultarafindan görevlendiriIen öğretim elemanları izlerler ve öğrenciye
danışmanlık yaparlar.
MADDE 6- (1) İŞletmelerde Mesleki Eğitime devam eden öğrencilerin sigortaları 5G( hükümlerine gore
Uşak Üniversitesi ilgili birimleri tarafindan ödenir Ve takip edilir.

MADDE 7- (1) Öğrenciler, iŞletmelerde Mesleki Eğitim süresince yaptıkları
çalışmaları rapor halinde
hazırlaYlP iŞletme eğitim yetki|isine onaylatarak danışman öğretim elemanına sunarİar. işletmeleİde
ıvıeslekl
Eğitimin baŞarı değerlendirmesi Uşak Üniversitesi işletmeIerde staj ve Mesleki Eğitim Yönergesi
hükümlerine

göre yapılır.

MADDE 8- (1) aşletmelerde Mesleka Eğitim uygulaması yapanj

ka rşıla

n

a) Öğrencilerin yemek, iŞ elbisesi ve servis gibi gereksinmeleri işletmelerin imkanlarl ölçüsünde

ır.

Öğrencaler; aŞletme
.haftada b)
45 saatten fazla

eğitim yetkilisi tarafindan verilen Mesleki Eğitim ile ilgili görevlera yaparlar,
Çal|Ştırılamazlar, çalışma saatleri işverence düzenlenir ve iş|etme-çalışma şİ.tla.,n,

uyarlar.

c) Öğrenciler iş|etmelerde Mesleki Eğitim süresince ilgili mevzuata göre
ücret allrlar.

d) öğrenciler iŞletme Eğitim Yetkilisinan izni Ve onayl olmaksızın işletmeden
ayrılamazlar Ve Mesleka
Eğitim aldlkları işletmelerini kendileri değiştiremezler,
e) Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarl Öğrenci Disiplin Yönetme|iğinde
belirlenen kurallara, işletmede

de uymak zorundadlrlar. Mesleki Eğitim süresince işletmedeki disip|ini bozacak
davranışlarda bulunamazlaı

sendikal faaliyetlere kaİlama2lar

MADDE 9- (1) iŞletmelerde Mesleki Eğitim uygulaması sonunda başarılı
olan öğrencilere işletme

tarafından yazllı belge Verilir.
MADDE 10- (1) iŞletmelerde Mesleki Eğitim Çalışmaları sırasında ve bu
uygulamanın sona ermesinden
sonra yapllan tüm çallşmalarla ilgili işletmenin tüm ticari slrlarl ve gizli
belgeleri korunur.

MADDE

l1-

(1) Taraflaı iŞ bu protokol hükümleri
ç"rç"u..ind. işletmelerde Mesleki Eğitim

çalışmalarlnda işbirliğini kabul ve taahhüt ederler.

YüRÜRLüK

15ıol

ş bu protokol 12 (on iki) madde olmak üzere 2 (iki) nüsha olarak hazlrlanmlş ve taraflarca
nde karşlllkll olarak imzalanmlş olup, imzalandlğl tarihte yürürlüğe girer.
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