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giRilyci görüNI
Amaç, Kapsam ve Taraflar
Amaç ve Kapsam

MADDE l - (i) Bu

protokoltin tunacl, Üniversite

çerçevesinde Uşak Üniversitesi Barıaz Meslek Yfüsekokulu

Seramik

ve Cam

-

Sanayi İşbirliği

El Sanatlan Böltimü,

Tasanmı progrıımı öğencileriııin işletmelerin ihtiyaçları

doğrultusunda tecrübe kazanması, işletrneler tarafindan aranılacak eleman olmalaıı

ve UŞak Üniversitcsi'nin bilgi birikimini kullanıırak geliştirilmesine ve mezun olan

öğencilerin istihdamına yönelik

ol an

çalışm alar da işbirliğin i kapsar.

Taraflar

MADDE 2

-

(1) Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yiiksekokulu ve Uşak

Seramik Sanıyii A.Ş. (İşletrne)'dir.

ixiNci

nöıiiıı

İşbirliği Konulan ve Tarafların Yükümlütükleri

MADDE 3 - (l) İşletme, Banaz Meslek Yiiksekokulu, Seramik ve Cam
Tasarımr programı öğrencilerinin mezuniyeti sonunda, mezuniyet puan
sıralamasındaki

ilk l0

öğrencinin Uşak Seranıik A.Ş.'de istilıdaınına yönelik

çalışmalan ve ilgili kriterleri planlar.

MADDE 4 -

(l)

İşletme, İşletmenin imkanlannı göz önü,de bulundurarak,

Banaz Meslek Yiiksekokulu, Seramik ve Cam Tasanmı progriıml öğrencilerinin 3+1

UYgulamalı Eğitim Modelinde, eğitim-öğetimin ilk 3 dönemi okulda ders, son bir

döneminiıı işletmelerde uygulamalı staj ve uygulamaya yönelik derslerde, Banaz
Meslek Yiiksekokulu öğencilerine öncelik tanır.

MADDE 5 - (ı) İşletme, Banaz Meslek Yüksekokulu, Seramik ve Cam
Tasarıını prograını öğencilerinin, 2547 sayılı Kanununa ve ilgili diğer mevzııata
uygun olmak şartı ile, 3+1 Uygularnalı Eğitim Modelinde Uşak Seramik Sanayii
staj kontenjanı ve

ilgili kriterleri

kapsamında, prograına yönelik

stirecinde, stajyer öğenciye yönelik işletııre içindeki planlar.

iş yeri

MADDE 6- (1) iŞletmede yapılacak staj çalışmalannda, Uşak üniversitesi
öğenci Disiplin yönetmeliği ve uşak Üniversitesi iş yeri uygulama yönergesi
doğulfusunda danıŞman öğretim eleman ile işletrnenin görevlendirileceği
personelle
birlikİe stajYer öğrencinin iŞ yeri uygulama
çalışmasının gerçeklemesi kontrol ed,ilir.

MADDE 7'(|)

İŞ

Yeri uYgulaınasında ve uygulamaya yönelik derslerde Uşak

Üniversitesi öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Uşak üniversitesi
Staj Uygulama
Yönergesi htiktiml eri uygulanır,
(2) İŞ bu iŞbirliği Protokolü kapsamında Uşak üniversitesine
tazminat dahil
herhangi bir ad altında soruırıluluk ytiklenemez,

üçüNcü BöLüM
Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 8-(1) Bu Protokol tarafların karşılıklı mutabakah ile değişiklik ve

ek yapılabilir.

(2) Protokrıliin herhansi bir sebeple feshi durumunda, taraflar
herhangi bir
tanzim ytikümlülüğü altı na girmezler .
(3) İŞ bu Protokoltin hiçbir htlkmü 2547 sayı|ıKanuna ve
iyi niyet kurallarına

aykın olarak yorumlanamaz.

(4) Protokoltin uYgulaırmasından kaynaklanaır uyuşmazlık olması
halinde
Uşak Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 9- İŞ bu Protokol 9 (dokuz) madde 3(üç)

nüsha olarak hazırlanmış

ve taraflarca -...-l.--12020 tarihinde karşılıklı olarak imzalanmış olup, imzalandığı
tarihte yürürlülüğe girer.

UŞAK SERAMİK SANAYrİ A.Ş.
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