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KAPSAM
MADDE 1- (1). Bu Protokol, 3308 sayıh Mesleki Eğatim Kanunu ile Uşak Üniversitesi işletmelerde staj ve

Mesleki Eğitim Yönergesi esa5larlna göre ÜniVersite - sanayi işbir|iği çerçevesinde Uşak ÜniVersitesi
öğrencilerinin işletmelerde yapacaklarl 1yarlylllk (14 Hafta) Mesleki Eğitimin esaslarını kapsar.

MADDE 2- Eğitim ve öğretimin yaplld|ğı kurum; Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesa, Teknik Bilimler
Myo, pratik çallşma yapllacak işletmeler adlna; uşak Deri karma organize sanaya Bölgesidir.

GENEt HüKüMtER
MADDE 3- (1) UŞak Üniversitesindeki ilgili Fakü|te ve Meslek Yüksekokullarında yapılacak teorik ve pratik

eğitim ile iŞletme|erde yapllacak "Mesleki Eğitim", ilgili derslerin içeriklerine uygun olarak yapllır Ve"iŞletmelerde Mesleki Eğitim" işletme yetkililerince belirlenen ve üniversite il8ili birimleri tarafindan uygungörülen işletme eğitim yetkiIisi tarafindan yürütülür.
MAODE 4' (1) iŞletmelerde Mesleki Eğitim Uşak Üniversitesi Akademik Takvimine uygun olarak yapılır.

.MADPİ 5' (1) iŞletmelerde öğrencilerin yaptığı pratik çalışmaları, belirlİ aralık|arla Uşak
UniVersitesindeki ilgili Fakülte ve Yüksekokul tarafindan görevlendirilen öjretim elemanları izlerler ve öğrenciye
danışmanlık yaparlar.

MADDE 6- (1) iŞletmelerdennesleki Eğitime devam eden öğrenciIerin sigortaları 5GK hükümlerine göre
Uşak Üniv€r5itesi ilgili birimleri tarafrndan öde;ir ve takip edilir.

MADOE 7- (1) öğrenci|er, iŞletmelerde Mesleki Eğitim suresince yaphkları çalışmaları rapor halindehazırlayıp ıŞletme eğitim yetkilisine onaylatarak danlşman öğretim elemanına sunariar. işletmeleide MesıekiEğitimin başarl değerlendirmesi uşak Üniversitesi işıetmeıerJe staj ve Mesleki Eğitim yönergesi hükümlerinegöre yapıllr.

MADDE 8- (1) işletmelerde Mesleki Eğitim uygulamasl yapan;
a) Öğrencilerin yemek, iŞ elbisesi ve servii gibi geielsi;eıerı işletmelerin imk6nları ölçüsündekarşılanır,

b) Öğrenciler; işIetme eğitim yetkilisi tarafündan
haftada 45 saatten fazla çallşİrllamazlaı çalışma saatleri
uya rla r.

Verilen Mesleka Eğitim iIe ilgili görevleri yaparlar,
işVerence düzenlenir Ve işletme çalışma şartlarına

c) ö_ğrenciler işletmelerde Mesleki Eğitim süresince ilgili mevzuata göre ücret allrlar.
d) öğrenciler iŞletme Eğitim Yetkilisinin izni ve onayİ olmaksızın işletmeden ayrılamazlar ve MeslekiEğitim aldık|arl işletmelerini kendiIeri değiştiremezler.
e) öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci DasipIin Yönetmeliğinde belirl€nen kurallara, işletmedede uYmak zorundadlrlar, Mesleki Eğiüm süresince ışletmejeki disiplini bozacak davranışlarda bulunamazlar,sendikal faaliyetlere katılamazlar.
MADDE 9' (1) iŞ|etmelerde Mesleki Eğitim uygulaması sonunda başarılı olan öğrencilere işletmetarafindan yazIll belge verilir.
MADDE lO- (1) iŞletmelerde Mesleki Eğitim çalışmaları sırasında ve bu uygulamanın sona erme'indensonra yapIlan tüm çalışmalar|a ilgili işletmenin tüm ticari slrlarl ve gizli belgeleri korunur.
MADDE ı1- (1) Taraflar, 

.i§ 
bU 

-protokol hükümleri çurç"r".ind" işletmelerde Mesleki Eğitim
çalışmalarında işbirliğini kabul Ve taahhüt ederler.
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