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KAPsAM
MADDE 1- (1). Bu protokol, 3308 saylIl Mesleki Eğitim KanunU ile Uşak Üniversitesi işletmelerde staj ve

Mesleki Eğitim Yönergesi esaslarına göre ÜniVer5ite - sanayi işbirliği çerçevesinde Uşak Üniversitesi
öğrencilerinin işletmelerde yapacakları 1yarıyıllık (14 Hafta) Mesleki Eğitimin e5aslarını kap5ar.

MADDE 2- Eğitim ve öğretimin yapıldığl kurum; Uşak ÜniVersitesi Mühendi5lik Fakültesi, Teknik Bilimler
MYo, Pratik çallşma yapllacak işletmeler adına; Mustakil sanayici ve işadamları Derneği Uşak Şubesidir.

GENEL HÜKÜMtER
MADDE 3- (1) Uşak Üniversitesindeki ilgili Fakülte Ve Meslek Yüksekokullarlnda yapılacak teorik ve pratik

eğitim ile işletmelerde yapılacak "Mesleki Eğitim", ilgili derslerin içeriklerine uygun olarak yapıllr ve
"işletmelerde Mesleki Eğatim" aş|etme yetkililerince belirlenen ve üniversite ilgili birimleri tarafindan uygun

8örülen işletme eğitim yetkilisi tarafindan yürütülür.
MADDE 4- (1) işletmelerde Mesleki Eğitim Uşak ÜniVersitesi Akademik Takvimine uygun olarak yaplllr.

MADDE 5- (1) işletmelerde öğrencileran yaphğl pratik çalışmalarl, belirli aral|klarla Uşak
Üniversitesindeki ilgili Fakülte ve Yüksekokul tarafindan görevlendarilen öğretim elemanlarl izlerler ve öğrenciye
danlşmanllk yaparlar.

MADDE A (1) işletmelerde Mesleki Eğitime devam eden öğrencilerin sigortalarl sGK hükümlerine göre
Uşak ÜniVer5itesi ilgili birimleri tarafindan ödenir ve takip edilir.

MADoE 7- (1) Öğrenciler, işletmelerde Mesleki Eğitim süresince yaptklarl çallşmalarl rapor halinde
hazırlayıp işletme eğitim yetkilisine onaylatarak danışman öğretim elemanlna sunarlar, işletmelerde Mesleki
Eğitimin başar| değerlendirmesi Uşak Üniversitesi işletmelerde sta.j ve Mesleki Eğitim Yönergesi hükümlerine
göre yapılır.

MAooE 8- (1) işletmelerde Mesleki Eğitim uygulamasl yapan;

a) Öğrencilerin yemek, iş elbisesi ve servis gibi gereksinmeleri işletmelerin imkanları ölçüsünde
karşılanıı

b) Öğrenciler; işletme eğitim yetkilisi tarafündan verilen Mesleki Eğitim ile ilgili görevleri yaparlar,
haftada 45 saatten fazla çalışhrllamazlar, çallşma saatleri işverence düzenlenir Ve işletme çallşma şartlarlna
uyarlar.

c) Öğrenciler işletmelerde Mesleki Eğıtim süresince il8ili mevzuata 8öre ücret allrlar.
d) Öğrenciler işletme Eğitim Yetkilisinin izni Ve onayl olmaksızın işletmeden ayrılamazlar ve Mesleki

Eğitim aldıklarl işletmelerini kendileri değiştiremezler.
e) Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarl Öğrenci Disiplin Yönetmeliğande belirlenen kurallara, işletmede

de uymak zorundadırlar Mesleki Eğitim süresince işletmedeki disiplini bozacak davranışlarda bulunamazlar,
sendikal faaliyetlere katılama2lar.

MADDE 9_ (1) işletmelerde Mes|eki Eğitim uygulaması sonunda başarılı olan öğrenciler€ işletme
tarafindan ya2lll belge Verilir.

MADDE 10- (1) işletmelerde Mesleki Eğitim çallşmalarl sırasında ve bu uygulamanın sona ermesinden
sonra yapllan tüm çallşmalarla iigili işletmenin tüm ticari slrlarl ve gizli belgeleri korunur.

MADDE 1r- (1) Taraflaı iş bu protokol hükümlera çerçevesande işletmelerde Mesleki Eğitim

çallşmalarında işbirliğini kabul ve taahhüt eder|er
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YuRURtux
MADDE 12- i9 bu protokol 12 (on iki) madde olmak üzere 2 (iki) nüsha olarak hazlrlanmlş Ve taraflarca

/-h19 tarlhinde larşılıklı olarak imzalanmış olup, amzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
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