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MADDE 1- (1). Bu Protokol, 3308 sayıl| Mesleki Eğitim Kanunu ale Uşak Üniversitesi işletmelerde 5taj ve

Mesleki Eğjtim Yönergesi esaslarına göre Üniversite - Sanayi işbirliği çerçevesinde Uşak Üniversitesi
öğrencilerinin işletmelerde yapacakları 1yarıyıllık {14 Hafta) Mesleki Eğitimin esaslarlnl kapsar.

MADDE 2- Eğitim ve öğretimin yapıldığı kurum; Uşak Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Teknik Bilimler
MYo, Pratik çahşma yapllacak işletmeler adlna; Uşak Ticaret ve sanayi odasldlr.

GENEt HüKüMtER
MADDE 3- (1) UŞak ÜniVersitesindeki ilgali Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında yapılacak teorik ve pratik

eğitim ile iŞletmeIerde yapllacak "Mesleki Eğitim", ilgili derslerin içeriklerine uygun o|arak yaplllr Ve
"iŞletmelerde Mesleki Eğitim" işletme yetkililerince belirlenen ve üniversite ilgili biramleri tarafından uygun
görülen işletme eğitim yetkilisi tarafindan yürütülür.

MAODE 4- (1) iŞletme|erde Mesleki Eğitim Uşak ünaversitesi Akademik Takvimine uygun olarak yapılır.
MADP| :- (1) iŞletmelerde öğrencilerin yaphğı pratik çalışmaları, belirlİ aralıklarla Uşak

UniVersitesindeka ilgili Fakülte Ve Yüksekokul tarafından görevlendirilen öğretim elemanIarı izlerler ve öğrencıye
danışmanlık yaparlar.

.. MADDE 6' (1) iŞletmelerden4esleki Eğitime devam eden öğrencilerin sigortalar| s6K hükümlerine gore
Uşak ÜnaVersatesi ilgiIi birimleritarafindan ödenir Ve takip edilir.

MADDE 7' (1) Öğrenciler, lŞletmelerde Mesleki Eğitim süresince yaptıkları çalışmaları rapor halinde
hazürlaYlP iŞ|etme eğitim Yetki|isine onaylatarak danışman öğretim e|emanına sunarİar. işletmeleİde ıııeslekı
Eğitimin baŞarl değerlendirmesi Uşak Üniversitesi işletmelerJe staj ve Mesleki Eğitim Yönergesi hükümlerinegöre yaplllr.

MADDE 8- (1) işletmelerde Mesleki Eğitim uygulaması yapan;
a) Öğrencileran yemek, iŞ elbisesi ve servii gibi gerei<sinmeleri işletmelerin imkanlar| ölçüsündekarşılanır

, b) Öğrenciler; iŞletme eğitim yetkilisi tarafindan verilen Mesleki Eğitim ile ilgili görevleri yaparlar,
haftada 45 saatten fazla ÇallŞtrılamazlar, çalışma saatleri aşverence düzenlenir ve işletlme 

-çalışma 
ş"^ı"nn,uyarla r.

c) Öğrenciler iş|etmelerde Me5leki Eğitim süresince ilgili mevzuata göre ücret allrlar.
_ d) öğrenciler iŞletme Eğitim Yetkilisinan izni ve ona| olmaksızın işletmeden ayrl|amazlar ve MeslekiEğitim aldıkIarı işletmelerini kendileri değiştiremez|er

. e) Öğrencileı Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
de uymak zorundadırlaı Mesleki Eğitim süresince işletmedeki

MADDE 10- (1) işletmelerde Mesleki Eği6m çalışmaları slraslnda Ve bu
sonra yapllan tüm çallşmalarla ilgili işletmenin tüm ticari slrlarl Ve gizli belgeleri

MAoo€ 11- (1) Taraflar, aş bu protokol hükümleri çerçevesinde
çalışmalarında işbirliğini kabUl Ve taahhüt ederler.
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sendikal faaliyet|ere kahlama2lar.
MADDE 9- (1) İşletmelerde Mesleki

tarafından yazılı be|ge verilir.

Yönetmeliğinde belirlenen kurallara, işletmede
disiplini bozacak davranışlarda bulunamazlar,

Eğitim uygulaması sonunda başarl|l olan öğrencilere işletme

uygulamanın 5ona erme5inden
koru n ur
işletmelerde Mesleki Eğitim
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