GAZİ ÜNİVERSİTESİ
VE
KIRGIZİSTAN - TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
ARASINDA AKADEMİK VE BİLİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Gazi Ü niversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Ü niversitesi karşılıklı dostluk, akadem ik
araştırm a ve eğitim işbirliği kurm ak am acıyla işbu protokolü akdetm işlerdir.

MADDE 1

İşbirliğinin ayrıntıları bu protokole ek olacak başka protokollerle belirlenecektir.
Yukarıda belirtilen am açlara ulaşm ak için iki kurum, aşağıda belirtilen çeşitli etkinlikleri
gerçekleştirebilirler:
1. Ü niversite öğretim üyeleri ve araştırm a görevlilerinin değişimi.
2. Öğrenci Değişimi,
3.

Ortak

araştırm a

projeler,

konferanslar,

toplantılar,

sem in erler

ve

çalıştaylar

düzenlenm esi,
4.

Bilgi ve yayın paylaşımı,

5.

İki kurum tarafından kararlaştırılm ış diğer etkinlikler.

MADDE 2

Bu protokol her iki kurum un da tem silcilerinin imzaladığı tarih ten itibaren yürürlüğe
girecektir ve beş yıl süreyle geçerli kalacaktır. Geçerlilik süresi, iki tarafın karşılıklı m utabakatı
ile uzatılabilir.

MADDE 3

Üzerinde m utabakat sağlanan etkinlikler iki kurum arasında görüşm eler ve bilgi
paylaşımı yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

MADDE 4

Her kurum bir iletişim görevlisi belirleyecektir. İletişim yetkilileri belirli program ve
etkinlikler geliştirm ek için birlikte çalışacaklardır. Ziyaretler için yazışm alar ve ön eriler iletişim
görevlileri yoluyla yapılacaktır.

MADDE 5

Bu protokol üzerindeki değişiklikler iki kurum

arasında gerçekleşecek karşılıklı

m utabakat ile yapılabilir.

MADDE 6

Bu protokolün sona erdirilm esi kurum lardan birinin 6 (altı) ay önceden yazılı olarak
bildirim iyle gerçekleşecektir.

MADDE 7

Bu protokol, R ektörler ya da kurum ların yetkilendirdiği tem silcilerin imzaladığı konuyla
ilgili bir alt protokol yok ise, taraflardan herhangi birini bir mali taahhüde bağlamaz.
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ACADEMIC AND SCIENTIFIC
COOPERATION PROTOCOL
BETWEEN
GAZI UNIVERSITY AND KYRGYZSTAN - TURKEY MANAS UNIVERSITY
Future in our hand

Gazi U niversity and U niversity Kyrgyzstan - Turkey Manas w ith the objective of
facilitating mutual friendship, academ ic research and educational cooperation betw een the two
institutions, hereby conclude this Agreem ent.

ARTICLE 1

The details of the collaboration will be specified through sep arate negotiations. In order to
prom ote the objective described above, the two institutions may undertake various activities
such as those listed below:
1. Exchange of U niversity faculty m em bers and research ers,
2. Exchange o f students,
3. Organisation of jo in t research p rojects, including conferences, m eetings, sem inars and
w orkshops,
4. Exchange o f inform ation and publications, and
5. Other activities m utually agreed by the two institutions.

ARTICLE 2
This agreem en t shall becom e effective on the date of signature by the rep resen tatives of
the two institutions, and will be effective for a period of five years. The period of validity may
be extended upon mutual agreem en t o f the two institutions.

ARTICLE 3
The im plem entation of any negotiated activities will occur after consultation and
exchange of inform ation betw een the two institutions.

ARTICLE 4
Each institution will designate a linkage Contact Person. Contact Persons will w ork
together in developing specific activities or program s. Institutional correspond en ce and
requests
for
visits
should
flow
through
the
Contact
Persons.

ARTICLE 5
Am endm ents to this agreem en t may be upon mutual agreem en t of the two institutions.

ARTICLE 6
This agreem en t m ay be term inated upon 6 (six) m onths' w ritten notice by either
institution.

ARTICLE 7
This agreem en t shall not bind eith er institutions to any financial com m itm ent unless by
way of a negotiated sub-agreem ent signed by the Presidents or th eir authorized
rep resen tatives of the two institutions.
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