ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ
İŞLETME FAKÜLTESİ
CO-OP EĞİTİM PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Madde.1 Bu yönergenin amacı, Altınbaş (AU) Üniversitesi İşletme Fakültesi CO-OP Eğitim
Programına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Madde.2 Bu yönerge, Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans programları bünyesinde
yer alan CO-OP Eğitim Programına ilişkin kuralları kapsar.
Madde.3 Bu yönerge, 09.06.2015 tarih, 2015/5 sayılı Senato kararının 4. maddesinin c
şıkkında alınan karar maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde.4 Bu yönergede geçen;
Üniversite: Altınbaş Üniversitesi’ni
Fakülte: İşletme Fakültesi’ni
Bölüm: Eğitim Programının uygulandığı bölümü
CO-OP Programı: (Cooperative Education) Ortak Eğitim Programını
Protokol: CO-OP Eğitim Programı çerçevesinde yapılacak iş birliğinin düzenlendiği belgeyi
Firma: CO-OP Eğitim Programının yürütüleceği ortak kurumu
CO-OP Kurulu: Dekan, Bölüm Başkanı, COOP Bölüm Koordinatörü, Program Danışmanını
tanımlar.

İKİNCİ BÖLÜM
CO-OP Eğitim Programı Amacı, Faydaları ve Uygulama Esasları
Madde.5 CO-OP Eğitim Programının amacı üniversitede verilen akademik bilgiyi iş
dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem uygulamaya hâkim
mezunlar yetiştirmektir.

Madde.6 CO-OP Eğitim Programının faydaları: iş dünyası, önceden tanıdığı, iyi yetişmiş ve
işe başlar başlamaz üretken olacak mezunlarımızı işe alabilecek; üniversite, bir yandan iş
dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verirken; diğer yandan da mezunlarının iş bulma oranını
arttırabilecek; öğrencilerimiz ise mezun olur olmaz işe yerleşebilecektir.
Madde.7 CO-OP Eğitim Programı süresince öğrencilerin staj sigorta ödemesi üniversite
tarafından yapılır.
Programa Katılım, Başvuru ve Seçim Koşulları
Madde.8 Madde 9’daki kriterlere uyan İşletme Fakültesi lisans öğrencileri CO-OP Eğitim
programına katılabilirler.
Madde.9 CO-OP programı seçmeli bir programdır. Bölümünde ilk 6 dönemini (irregular
öğrenci durumunda ilk 5 dönemini) başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler Altınbaş
Üniversitesi’nin protokol imzaladığı ve CO-OP ortağı olan firmalara, Üniversite CO-OP
Direktörlüğü aracılığı ile ilgili başvuru formlarını ve istenen belgeleri eksiksiz hazırlayarak
akademik takvimde belirtilen tarihler arasında başvuru yapar.
Madde.10 Öğrencinin CO-OP programına başvuru yapmış olması, programa kabul edilmeyi
garanti etmez/öğrencinin programa kabul edileceği anlamına gelmez.
Madde.11 CO-OP programına yapılan başvurular, CO-OP kurullarında değerlendirilip, ilgili
firmaya gönderilir. Firma yetkilileri başvuruları akademik takvimde belirtilen tarihler arasında
değerlendirir, protokolde belirtildiği biçimde CO-OP programına katılacak olan öğrencileri
seçerler.
Madde.12 Başvuru ve seçim süreçlerini başarıyla tamamlanmış olan öğrenciler CO-OP
programına kayıt yaptırma hakkı kazanırlar. CO-OP Programı öğrencisi ilgili programa kayıt
sürecinde CO-OP Bölüm Koordinatörü ve Öğrenci İşleri ile çalışır.
Madde.13 Erasmus Değişim Programına katılan öğrenciler, aynı dönem içinde CO-OP
Programından yararlanamazlar.
Programı Süresi
Madde.14 (a) CO-OP eğitim programına seçilen öğrenci, yaz dönemi boyunca toplam 60 iş
günü ve günde 8 saat, güz dönemi boyunca haftada en az 3 iş günü ve günde 8 saat firmada
çalışmak zorundadır.

CO-OP Programı Ders Tanımları, Uygulama ve AKTS Esasları
Madde.15 CO-OP programı, Avrupa Kredi Transfer Sistemi çerçevesinde değerlendirilir.
Madde.16 (a) CO-OP programı için uygun bulunan öğrenci, CO-OP programının yaz dönemi
uygulamasını başarıyla tamamladıktan sonra programa devam etmekten vazgeçebilir. Bu
durumda, güz döneminde zorunlu yaz stajını yapmış kabul edilerek normal lisans programı
müfredatında tanımlanmış olan derslerini alarak mezun olabilmesi için zorunlu olan 240
AKTS kredisini tamamlar.
(b) CO-OP öğrencisi güz dönemi CO-OP programına ders kaydını yaptırdıktan sonra bu
programdan çekilemez.
(c) CO-OP programında başarısız olan öğrenci, CO-OP programına tekrar başvuramaz; bunun
yerine, mezun olabilmek için eşit AKTS değerinde ders almak zorundadır.

Öğrencinin Başarı Durumunun Takibi, Tespiti ve Değerlendirilmesi
Madde.17 CO-OP Programına katılan öğrenci, kayıtlı olduğu bölüm CO-OP koordinatörünün
kontrolünde CO-OP programı için tanımlanan ders ve kredi kurallarına uymak zorundadır.
Madde.18 CO-OP öğrencisi, çalıştığı dönem boyunca, firmanın görevlendirdiği bir yetkili ve
üniversitedeki bölüm CO-OP koordinatörü bir öğretim üyesi tarafından birlikte takip edilir.
Madde.19 Öğrenci güz dönemi içinde ara sınav ve final yerine geçecek iki çalışmayla
değerlendirilir.
Madde.20 Öğrenci, çalıştığı süre boyunca yapmış olduğu çalışmalar hakkında haftalık olarak
bir bilgi raporu hazırlayıp, program sonunda CO-OP koordinatörüne belirtilen raporu teslim
eder.
Madde.21 (a) CO-OP programına katılan öğrenciler mezun olurken 240 AKTS kredisini
tamamlar.
(b) Stajın zorunlu olduğu ve zorunlu olmadığı bölümlerde, öğrenci sorumlu olduğu ders
müfredatını tamamladıktan sonra, Altınbaş Üniversitesi CO-OP eğitim programı kapsamında
gerçekleştirdiği ve bölüm koordinatörü tarafından onaylanmış her türlü üniversite eğitim ve
öğretim faaliyeti AKTS kredisi ile değerlendirilir.

