KIRGIZiSTAN-TURKiYE MANAS UNiVERSiTESt
(Kirgiz Cumhuriyeti) ile
D.i. MENDELEYEV RUSYA KiMYASAL TEKNOLOJi
UNiVERSITESi (Rusya Federasyonu)
arasinda
i ^ B i R L i G i ANLA§MASI

Kirgizistan-Tlirkiye Manas Universitesi ile D.i. Mendeleyev Rusya Kimyasal
Teknoloji Universitesi egitim, bilimsel ara§tirma ve AR-GE konusunda i§birligi yapma
karari almi§lardir.
2. Madde
AMA£
I§birligin amaei de yiiksekogretimin yeni diizeye fikarilmasi, ortak bilimsel
ara§tirmalann kalitesinin arttinlmasi ve yeni fikirlerin iiretilmesi konusunda egitim, bilimsel
ve AR-GE potansiyelin daha verimli kullanilmasini ve koordinasyonu saglamaktir.
I§bu Anla§ma ortak faaliyet alanlannin esas yonleri ile formlarini belirlemektedir.
2. Madde
TARAFLAR
Bu anla§ma Taraflarini Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ile D.i. Mendeleyev
Rusya Kimyasal Teknoloji Universitesi olu§turmaktadir.

3. Madde
ORTAK £ALI§MALARIN ESAS YONLERi
Kirgizistan-Tiirkiye Manas Universitesi ile D.i. Mendeleyev Rusya Kimyasal
Teknoloji Universitesi, ihtiyaglarim goz oniinde bulundurarak, a§agidaki hususlarda
mutabik kalmi§lardir:
3.1. Egitim alaninda:
- Egitim standartlarinin, ders miifredatlari ve 9er9eve programlarini geli§tirmek;
- Bilgi, egitim ve gorgii-bilgi materyalleri, monografi, siireli yayinlar payla§iminda
bulunmak;
- Lisans, yiiksek lisans ve doktora ogrencilerinin degi§imini ger9ekle§tirmek;
- Taraflann egitim ve bilimsel ara§tirma donanimlarini ve diger e§degeri olmayan
kaynaklari ortak kullanmak (uzaktan eri§im de dahil olmak uzere);
- Uzaktan egitim programlarinin geli§tirilmesi ve yuriitulmesi;
- Taraflarin anla§tiklari kontenjan 5er9evesinde ogrenciler igin staj olanaklan
saglamak;
- Lisans ve yiiksek lisans tezlerine ortak dani§manlik yapmak;
- Lise ogrencileri i9in ortakla§a Ogrenci Olimpiyatlari diizenlemek;
- Ortak Diploma ya da £ift Diploma programlan geli§tirmek;
- Kar§ilikli Universitenin kaynaklanndan faydalanarak ortak ek egitim programlarini
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geli§tirmek ve yuriitmek.
3.2. Bilimsel ara§tirmalar alaninda:
Taraflarin bilimsel ara§tirmalar alanindaki oncelikli istikametlerinin koordinasyonu;
Ortak bilimsel ara§tirmalarin, biiyiik bilimsel projelerinin (kimya teknolojisi,
biyoteknolojisi, yeni materyal teknolojisi, 9evre koruma, ekonomi, bili§im
teknolojileri v.s. alanlarinda) gerfekle^tirmek;
Egitim ve bilimsel ara§tirmalar if in sahip olduklari donanim ve diger kaynaklari
imkanlarindan birbirlerini yararlandirmak.
Doktora ogreneilerine ortak bilimsel dani§manlik ve rehberlik destegi vermek;
Ortak bilimsel konferans ve sempozyumlarinin diizenlemek.
3.3. AR-GE geli§tirme alaninda:
AR-GE projeleri uzerinde ortak 9ali§malarin geli§tirmek ve yuriitmek;
Bilim festivallerin, AR-GE faaliyetlerinin sergisi ve AR-GE gali§malarinin yayilmasi
konusunda etkinlikleri diizenlemek.

4. Madde
ANLA$MA HUKUMLERiNIN HAYATA GECIRME MEKANtZMALARI
4.1. I§bu Anla§ma hiikiimlerinin hayata gefirilmesi amaci ile Taraflar, her bir
Tarafin kendisine ait prosediire gore belirlenen adaylar arasindan segilen e§it sayidaki
iiyelerinden ibaret olan Koordinasyon Kurulunu kurarlar.
4.2. Koordinasyon Kurulu e§ ba§kanligma olarak Taraflarin Rektorleri segilirler.
4.3. I§bu Anla§ma 5er?evesinde faaliyetlerinin ger^ekle^tirilmesi maksadiyla,
Koordinasyon Kurulu Taraflarin tekliflerini degerlendirerek her yil i9in ortak 9ali§ma
planini ve onlann ger^ekle^tirilmesi igin organizasyon §ekillerini iferen bir £ali§ma
programini onaylar.
4.4. Koordinasyon Kurulu Cah§ma programinin hayata ge?irilmesini gozetler ve
gerektiginde soz konusu £ah§ma programina degi§iklikleri yapar.
4.5. Taraflar biri birini Cah§ma programi 9er?evesinde ortak faaliyetlerinin
gidi§atindan haberdar etmeyi, taahhiitleri yerine getirmeyi miimkiin kilmayan veya onlann
ger^ekle^tirmesine tehlike yaratan hususlarin meydana gelmesinden onceden haber vermeyi
ve bu hususlarin ortadan kaldinlmasi konusunda alinan tedbirler hakkinda bilgi vermeyi
taahhtit ederler.
(^ali§ma programinda ongoriilen faaliyetlerin ger^ekle^tirilmesi ifin Taraflar maddi
taahhtitlerinin belirlenmesi, faaliyetlerin ger?ekle§tirilmesi sirasinda fikri miilkiyet haklan,
bilgi gizliligi ve diger konularda hem biri birileri ile veya diger kurumlar ile ek sozle§meleri
yapabilirler. Taraflar ortak ^alijmalari ger?ekle§tirmek amaciyla
hem kendi para
fonlarindan hem de uluslar arasi kurum ve vakiflarin para fonlarindan faydalanabilirler.
4. Madde
ANLA§MANIN G E £ E R L i L i K SURESI
5.1.
I§bu Anla§ma Taraflarca imzalandiktan sonra 5 (be§) yillik siire i9in ge^erli
olur. Taraflardan biri Anla§manin sona erdirilmesi talebini, ge?erlilik siiresinin biti§
tarihinden en az 6 (alti) ay once yazili olarak kar§i tarafa bildirmedigi takdirde, ayni donem
i?in kendiliginden uzami§ sayilir.
5.2.
I§bu Anla§manin sona erdirilmesi durumunda, ba$lami§ ve devam etmekte
olan programlar ve faaliyetlerin mevcut Anla§ma ko§ullan kapsammda devam edip
tamamlanmasi saglanir.

6. Madde
SON HUKUMLER
6.1. l§bu Anla§ma miinhasir olmayip, Taraflara u?uncu §ahislar ile benzer veya
farkli konularda sozle§me ve anla§malari yapmaya herhangi bir sinirlama getirmez.
6.2. I§bu Anla§ma hiikumlerinden dogacak anla§mazliklar Taraflarin kar§ilikli
gorii§meler yolu ile foziime baglanmalidir.
6.3. i§bu Anla§ma 2 (iki§er) niishada ayni hukuki giice sahip Rus9a ve Tiirk9e olarak
duzenlenmi§tir.
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