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Amaç ve Kapsam

MADDE l -

Bu protokolün amacı, Üniversite - Sanayii İşbirliği çerçevesinde Uşak
Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulunda Egitim - Ögreıim gören Yönetim ve Organizasyon
Bölümü İnsan Kaynakları Programı öğrencilerinin Uşak Seramik Sanayii A.Ş.' de istihdamın
geliştirilmesine yönelik yapılacak olan çalışmalarda işbirliğini kapsar.
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Taraflar
MADDE

Eğitim ve öğretimin yapıldığı kurum adına, Uşak Üniversitesi. Banaz
Meslek Yüksekokulu'dur.
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(2) İstihdama yönelik çalışmanın yapılacağı işletme, Uşak Seramik Sanayii A.Ş.'dir.

ixiNci BöLüM
İşbirliği Konulırı ve Tarafların Yükümlülükleri

MADDE 3

-

MADDE 4

-

Banaz Meslek Yüksekokulu. İnsan Kaynakları Yönetimi programı
öğrencilerinin stajı için Uşak Seramik Sanayii A.Ş.'nin staj kontenjanı ve ilgili kriterleri
kapsamında, progrııma yönelik staj çalışması sürecinde stajyer öğrenciye yönelik işletme
içindeki eğitimini ilgili işletme planlar.
İşleımede yapılacak sıaj ça|ışmalannda. Uşak Üniı ersiıesi Ögrenci
Disiplin Yönetmeliği re Uşak Üniversitesi Staj Uygulama Yönergesi doğrulıusunda staj
danışmanı öğretim elemanı ile işletmenin görevlendireceği personelle birlikte stajyer
öğrencinin sorumluluğu ve staj çalışmasının gerçekleştirilmesi kontrol edilir.

MADDE

Staj ve uygulamaya yönelik derslerde Uşak Üniversitesi Ögrenci
Yönetmeliği ve Uşak Üniversitesi Staj Uygulama Yönergesi hükiimleri uygulanır.
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Disiplin

MADDE 6 - Staj ve Uygulamaya yönelik derslerde işletmenin imkanlan staj kontenjanı
göz önünde bulundurularak Banaz Meslek Yüksekokulu öğrencilerine öncelik tanınır.

MADDE 7- Bu işbirliği protokolü ile Banaz Meslek Yüksekokulu.

İnsan Kaynakları

Yönetimi programı öğrencileri işletmenin koşulları dahilinde, Uşak Seramik Sanayii A.Ş.
işletmesinin staj için öğrencilere ayırdığı kontenjan dahilinde ve gerekli gördüğü kriterler

dikkate alınarak, işletmenin ilgili program öğrencilerine her yıl staj yapmasına imkan tanınacağı
beyan edilir.

üçüxcü BöLüM
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE
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- (l ) Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren
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yıl süre ile geçerlidir.

(2) Tarafların karşılıkh mutabakatı ile bu protokolde değişiklik ve ek yapılabilir.
(3) Protokolün herhangi bir sebeple feshi durumunda, taraflar herhangi bir tazmin yükümlülüğü

altına girmezler.

(4) Protokolün uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık olması halinde Uşak

İcra

Müdürlükleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 9

hazırlanmış

ve

-

İş bu protokol 9 (dokuz) madde olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak
taraflarca 2+.l|L/ aQ\K.. tarihinde karşılıklı olarak imzalanmış olup.

imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
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