M EHM ET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ İLE KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS
ÜNİVERSİTESİ
VETERİNER FAKÜLTESİ ARASINDA AKADEM İK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

I
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Kırgızistan-Türkiye M anas Üniversitesi
Veteriner Fakültesi, bu protokol kapsamında akadem ik işbirliği yapma kararı almışlardır.

II
Taraflar, aşağıda belirtilen faaliyetlerin gerçekleşm esi için olanak sağlayacaklardır:
1.

Taraflar, ihtiyaç duyulan alanlarda, karşılıklı olarak akadem ik personel için görgü-bilgı-

2.

Taraflar, imkânları ölçüsünde birbirlerine öğretim üyesi desteği verirler.

3.

Taraflar, yaz stajı eğitimi için önceden belirlenen miktarda kontenjan tahsis ederler.

4.

Taraflar arasında, önceden yapılacak görüşm eler çerçevesinde öğrenci değişim i programı

deneyim artırıcı eğitim program lan uygularlar.

uygulanır.
5.

Taraflar, Türk Cum huriyetleri ve Akraba Topluluklar odaklı ortak araştırm a

projeleri

6.

Taraflar, yapacakları kongre, sem pozyum gibi bilimsel faaliyetlerden birbirlerini haberdar

geliştirirler ve uygularlar.
ederler.

III
Akadem ik personel ve öğrenci değişimi, kontenjanlar, kalma süreleri ve benzer detaylar
fakülte dekanlarının önceden yapacakları görüşm elerle belirlenir. Benzer şekilde taraflar, ön
görüşm elerle ortak proje konuları geliştirebilirler.

IV
Bu protokol metni, yetkili makamlarca onaylandıktan ve her iki üniversitenin yetkililerince
imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek ve imza tarihinden itibaren 5 (Beş) yıl için geçerli olacaktır.
Protokol, taraflardan biri protokolün sona erdirilmesi talebini, geçerlilik süresi bitiş tarihinden en az
6 (Altı) ay önce yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği sürece, ek bir 5 (Beş) yıllık dönem için
kendiliğinden uzamış sayılacaktır. Protokolün sona erdirilmesi durum unda, bu konudaki talep yazısı

tarihi itibariyle her iki tarafın onayı ile başlamış ve devam etm ekte olan program lar ve faaliyetlerin,
mevcut protokol kapsam ında devam edip tam am lanm ası sağlanacaktır.
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