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Кыргыз-Турк “Манас” университети” анын атынан Уставдын негизинде иш алып
барып жаткан ректор Проф. д-р Себахаттин Балжы жана биринчи проректор Проф. д-р
Асылбек Кулмырзаев жана “Ош мамлекеттик университети” анын атынан Уставдын
негизинде иш алып барып жаткан ректор Проф. д-р. Исаков Каныбек Абдуваситович
мындан ары биргеликте ‘'Тараптар”, ал эми езунче “Tapan” деп аталып, студенттердин,
магистранттардын, аспиранттардын. окутуучулардын жана кызматкерлердин академиялык
мобилдуулук программасынын алкагында кызматташуу жонунде бул келишимге кол
коюшту.
1. Аныктама
1.1. Академиялык мобилдуулук деп билим берууго тиешеси бар кимдир биреену
белгилуу бир меенетке (кобунчо бир семестрден бир жылга чейин) башка билим беруу
мекемесине (озунун олкесунде же чет елкеде) окуп, окутуп же изилдее жургузуп келуу
учун которулуп женетулуусун жана жогорудагы иш-аракеттерди аткарган соц ал студент,
магистрант же окутуучу озунун окуу жайына карайдан жиберилуусун тушунушет.
1.2. Академиялык мобилдуулуктун сырткы, демилгелуу жана уюшулган турлору
бар. Студенттер, магистранттар, аспиранттар, окутуучулар жана кызматкерлер
академиялык мобилдуулуктун субъекттери боло алышат.
1.3. Бул келишимдин текстинде теменку аныктамалар колдонулат: “Кабыл алуучу
университет” жана “Кабыл алуучу тарап” - шериктеш окуу жайдан студенттерди,
магистранттарды жана окутуучуларды кабыл алуучу университетти билдирет.
“Женетуучу университет” термини - студенттерди, магистранттарды жана окутуучуларды
окуп же стажировкадан етуп келуу учун шериктеш окуу жайга жиберуучу университетти
туюндурат.
2. Келишимдин предмети
2.1. Бул келишимдин предмети - окуу мезгили бир академиялык моенетту
(семестрди) тузген бакалавриат жана магистратура багыттары/программалары (санадар
жана аталыштар корсотулет) боюнча, академиялык мобилдуулук программаторы боюнча
Тараптардын кызматташуусу.
2.2. Бул келишимдин алкагында шериктеш окуу жайда студентке/магистрантка
тийиштуу багыттар/программалар боюнча отулген же окулган дисциплиналар же
модулдар Тараптар тарабынан таанылат, студенттердин/магистранттардын билим беруу
женундегу документтерине (транскрипттерге) киргизилет жана билимин улантууда эске
алынат.
3. Тараптардын бирге кызматташуусу
3.1.
Тараптар студенттерди, магистранттарды жана окутуучуларды алмашууну
жургузушет жана академиялык мобилдуулук программалары боюнча ар семестрде кабыл
алышат.

3.2. багыттар/программалар боюнча жиберилген студенттердин саны 2.1. пунктунда
керсетулгендей Тараптардын ортосунда кошумча келишим тузулгенге чейин бир
семестрде беш адамдан ашпоосу зарыл.
3.3. Шериктеш окуу жайда окуу меенету бир семестрди тузет даты бир семестрге
узартуу мумкунчулугу менен.
3.4. Тараптар студенттердин, магистранттардын жана окутуучулардын шериктеш
окуу жайга баруусун уюштурууга кемек керсетет.
3.5. Кабыл алуучу тарап келген студенттерге, магистранттарга жана окутуучуларга
жатакана берет.
4. Каржы маселелери
4.1.
Студенттер/магистранттар
окууларына
телешет
жана
ездерунун
университетиндеги башка дагы зарьш чыгымдарды моюндарына алышат жана кабыл
алган университетте окууга болгон телемден бошотулушат.
4.2. Кунумдук чыгымдарды Студенттер/магистранттар ездврунун моюнуна алышат.
Студенттердин/магистранттартардын документтерин вз убагында берууну камсыз кылуу
менен, ар бир Тарап алмашуу программасы боюнча келген студенттерге/магистранттарга
турак-жай (студенттик жатакана) таап берууге бардык куч-аракетин жумшайт.
4.3. Кабыл алуучу университетке келген студент (магистрант, изилдеечу) жеке
каражатынын эсебинен окуусунун буткул мезгили учун медициналык камсыздандырууну
тузет.
4.4. Бардык башка чыгымдарды студент/магистрант ез мойнуна алат. Бул
чыгымдарга: тамак-аш, жол кире, китептер жана окуу-куралдары, кийим-кечеге кеткен
чыгымдар кирет жана ал муну менен эле чектелбейт. Кабыл алуучу университет
аэропорттон, автовокзалдан, темир жол вокзалынан университетке жеткенге чейин
коротулуучу жол акы женундегу толук маалыматты берет.
4.5. Шериктеш окуу жайда академиялык мобилдуулук программасы боюнча билим
алууну каалаган студенттердин/магистранттардын саны 5 адамдан ашып кетсе, анда
мындай студенттер/магистранттар Кабыл алуучу университетке бир семестр (окуу
меенетун узартуу мумкунчулугу менен) ез эсебинен окуп келууге сунуштала алат, б.а.,
мындай студенттер/магистранттар окуу су учун ез алдынча телешет жана шериктеш окуу
жайга баруудагы башка чыгымдарды ездеру кетерушот.
4.6. Студенттер/магистранттар кабыл алуучу Тараптын бардык академиялык жана
башка эрежелерин жана нормаларын сактоого тийиш.
5. Окуу программасы
5.1. Кабыл алуучу университет академиялык мобилдуулук программасы боюнча
келген студенттер/магистранттар учун адаптация лык (кенуктуруучу) иш-чараларды
уюштуруп берет жана консультация еткерет, ошондой эле окутуу мезгилинде
мумкунчулуктерге жараша жардам берип турат.
5.2. Академиялык мобилдуулук программасы боюнча же езунун эсебинен келген
студенттер/магистранттар белгиленген окутуу меенету ичинде окуу жугун толук аткарат.
5.3. Жоопту координаторлор чектеелеру бар болгон бардык окуу курстары тууралуу
бири-бирине кабарлап турушат жана андай курстарга студенттерди/магистранттарды
катыштыруу учун жардам берууге бардык куч-аракетин жумшайт.
5.4. Студенттер/магистранттар окуу курстары боюнча Кабыл алуучу
университеттин студенттери/магистранттары кандай бааланса, ошондой бааланышат.
Бардык учурда баалоо процесси Кабыл алуучу университеттин талаптарына жооп беруусу
зарыл.
5.5. Тараптар ар бир окуу жайда колдонулуучу баалоонун эл аралык системасына
ылайык, кредиттерди топтоо жолу менен жургузулушуне макул.

5.6. Женеткен окуу жай, кабыл алган окуу жайда етулген бардык кредиттерди
кайра эсептеп чыгуусуна Тараптар макул.
5.7. Окуу программасы буткенден кийин Кабыл алган окуу жай
студентке/магистрантка окугандыгын тастыктоочу академиялык маалым кат (транскрипт)
жана окуу жайдын сертификатын берет.
6. Студентгерди/магистранттарды тандоо.
6.1. Эки тарап тен, кабыл алуучу окуу жайдын талаптарын эске алуу менен бирге,
окууга ылайыктуу талапкерлерди тандоо жоопкерчилигин езуне алат.
6.2. Академиялык мабилдуулук программасына катыштыруу учун Тараптар тилди
жетиштуу денгелде билген жана жогорку академиялык керсеткучке ээ студенттерди
тандоого аракет кылышат.
6.3. Студентерди/магистранттарды жыйынтыктап тандоо учун ар бир университет
шериктеш окуу жайга тандалган кандидаттар тууралуу маалыматты (анкета, академиялык
маалым кат (транскрипт) профессорлордун сунуштамасы) берет.
6.4. Кабыл алуучу окуу жай студентердин тизмесин бекитуу укугун женетуучу
окуу жайга калтырат.
7. Аспиранттарды, окутуучуларды жана кызматкерлерди алмашуу
8.1.
Бул Декларация тарабынан аспиранттарды, окутуучуларды жана
кызматкерлерди алмашуу колдоого алынат. Мындай алмашуулардын деталдары кошумча
Макулдашуунун рамкасында озунче суйлеигулет жана бекемделет.
8.2. Тараптар илимий изилдео областарында бекем кызматташууга алып баруучу
байланьпнты окутуучулар ортосунда даты онуктурууге аракет кылышат.
8. Келишимдин координацияланышы
8.1. Бул келишим боюнча кат алмашуу эки университетшн эл
аралык
байланыштарьш кеземелдеечу белумдердун ортосунда жургузулет.
8.2. Тараптар академиялык мобилдуулук боюнча программалардын журушун
дайыма кеземелдеп турууга жоопкерчиликтуу болушат. Мындай кеземел академиялык
мобилдуулук тармагында кызматташууда ез убагында езгеруулерду киргизуу жана жаны
мумкунчулуктерду ачуу учун абдан зарыл.
9. Башка шарттар
9.1. Бул Макулдашуу Тараптар тарабынан кол коюлган учурдан баштап кучуне
кирет жана кол коюлган кунден тартып беш жыл бою кучунде болот. Келишимдин
моонету Тараптардын ез ара макулдашуусу боюнча узартылышы мумкун.
9.2. Бул келишимдин шарттары кошумча Макулдашуу тузуу менен озгортулушу
жана толукталышы мумкун.
9.3. Тараптар бул Декларациянын алкагында кызматташтыкты жузего ашырууда
Кыргыз Республикасьшын мыйзамдарына таянышат жана тен укуктуулуктун жана
бутундуктун принциптерине ылайык ез ара иш алып барышат.
9.4.
Академиялык
мобилдуулук
программасы
боюнча
билим
алуучу
студенттер/магистранттар окуу учун Кабыл алуучу жана Женетуучу окуу жайдын,
ошондой эле ездерунун укуктары жана милдеттери камтьшган уч тараптуу келишим
тузушет.
9.5. Бул Келишимге езгертуулер жана толуктоолор Тараптардын ыйгарым укуктуу
екулдеру тарабынан кол коюлуп, жазуу жузунде киргизилет жана ал бул Келишимдин
ажырагыс белугу болуп калат.
9.6. Тараптардын ар бири токтотулган кунге чейин 1 айдан кем эмес убакытта
экинчи Тарапка жазуу жузунде кабарлоо аркылуу Келишимди токтотууга укуктуу.

Тузулген Келишимдин алкагында аны токтотуу датасынан мурда окуусун баштап алган
студенттер/магистранттар Келишимди токтотуу датасынан коз карандысыз Келишимде
белгиленген шарттарда окуусун аяктайт.
9.7. Бул Келишим эки нускада, ар бир Тарап учун бирден нускада тузулду.
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