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OeaepanbHoe rocynapcTBeHHoe öıo/pKeTHoe oöpa3 0 BaTejibHoe ynpe>K,neHHe
Bbicmero o 6 pa3 0 BaHHa «rocyaapcTBeHHbiH HHCTHTyr pyccKoro A3biKa hm. A.C.
riyımcHHa», HMeHyeMoe b najibHeHmeM «PİHCTHTyT», b Jinne PeKTopa PycepKofi
MaprapHTbi HHKonaeBHbi, peftcTByıomeH Ha ocHOBaHHH YcTaBa, c o^hoh ctopohm h
Kbiprbi3 CKO-TypeHKHH yHHBepcHTeT «MaHac», HMeHyeMbiiı b pajibHeHineM
«YHHBepCHTeT», b jmpe PeKTopa npo(J). CeöaxaTTHHa Banma, nencTByıomero Ha
ocHOBaHHH YcTaBa, c ppyroö cTopoHbi, BMecTe HMeHyeMbie «CTopoHbi» h K a lb in b
OT^eJIbHOCTH «CTOpOHa», 3 aKJHOHHJIH HaCTOflipHH /JOTOBOp O COTpyflHHHeCTBe (panee /JoroBop) o HH^cecjıeayıouıeM:
1 . üpe^MeT /Jorosopa
1.1. ripe^MeTOM HacToamero /JoroBopa HBJTHeTca coTpyaHHnecTBo Ctopoh b oöJiacTH
npeno^aBaHHa h royneHHa pyccKoro 33biKa.
1.2. CoTpyuHHHecTBO Ctopoh öyaeT ocymecTBjiflTbca nyTeM oÖMeHa HH^opMapneH o
npOBopHMbix CTOpoHaMH MeponpraTHflx, njıaHHpoBaHHa h peajiH3auHH coBMecTHbix
nporpaMM, HanpaBJieHHH, npepcTaBHTejıeH Cropon pna ynacraa b MeponpHHTHax h
npoeıcrax, opraHH3yeMbix npyroft Ctopohoh.
1.3. CoTpypHHnecTBO CropoH öypeT ocymecTBjıaTbca b cootbctctbhh c OKeropHO
coraacyeMbiMH coBMecTHbiMH njıaHaMH npoBepeHHH MeponpnaTHH h Ha ocHOBaHHH
,H,o11oirhHTenbhbix corjıaıneHHH MOKpy CTopoHaMH no cnenyıomHM HanpaBjıeHHflM:
1.3.1. Co3paHHe coBMecTHbix aBTopcKHX KOJiJieKTHBOB pna pa3paöoTKH h/ hjih
apanTauHH yHe6 HO-MeTopHHecKHX MaTepnaııOB no pyccKOMy H3biKy, b tom nncjıe b
3JieKTpOHHOM (})OpMaTe, HJIfl HCn0 Jlb3 0 BaHHH B 0 6 pa3 0 BaTeHbHbIX OpraHH3apHflX
KnprH3 HH.
1.3.2. PacnpocTpaHeHHe h nonyjiflpH3auHH pyccKoro 33 biKa b oöpa3 0 BaTejibHOM
npocTpaHCTBe KnprH3 HH.
1.3.3. Pa3paöoTKa h peajınsanHJi coBMecTHbix npocBeTHTejibCKHx,
ceTeBbix
o 6 pa3 0 BaTenbHbix, HayHHO-HCCJiepoBaTeıibCKHX, HHHOBau,HOHHbix h hhbix npoeKTOB h
nporpaMM, b tom HHcne c Hcnonb3 0 BaHHeM sneKTpoHHoro oöyneHHfl h pncTaHHHOHHbix
oöpa3 0 BaTejibHbix TexHOJiornH.
1.3.4. Pa3 paöoTKa o 6 pa30 BaTenbHbix nporpaMM Bbicmero h ponojiHHTenbHoro
oöpa3 0 BaHHJi. b tom nncne coBMecTHbix, peanH3yeMbix b cctcboh (f)opMe h c
Hcnojib30 BaHHeM aneKTpoHHoro oöyneHHH h pHCTaHHHOHHbix oöpa3 0 BaTenbHbix
TeXHOJ10rHH.
2.

OStnaTenbCTBa ctopoh
2 . 1 . HHCTHTyT:
2.1.1. ÜHcbopMHpyeT YHHBepcHTeT o npoBopHMbix

b

ÜHCTHTyTe MeponpnflTHflx

(ceMHHapax, KOH(f)epeHHHflx, coBemaHHax, ojiHMnnaaax h ap.), B03M0>KHbix <|)opMaTax
h ycjroBHax ynacraa b hhx npe^cTaBHTejıeH YHHBepcHTeTa.
2.1.2. üpeaocTaBjıaeT oöynaıomHMCfl YHHBepcHTeTa ziocryn k /jncTaHHHOHHbiM
oöynaıomHM pecypcaM, pa3MemeHHbiM Ha nopTajıe «06pa30BaHHe Ha pyccKOM», b
eooTBeTCTBHH c corjıacoBaHHbiMH nporpaMMaMH.

2.1.3. Oıca3biBaeT KOHcyjibTaHHOHHO-MeTOflHHecKyıo noMomb npeno^aBaTenHM
YHHBepcHTeTa no BonpocaM npenozıaBaHHfl PKH, b tom nncjıe e Hcnojib30BaHHeM
pecypcoB nopTana «06pa30BaHHe Ha pyccKOM».
2.1.4. n o npHTJiameHHio YHHBepcHTeTa KOMaH^HpyeT cbohx cneuHajiHCTOB fljıa
peajiH3aHHH nporpaMM noBbiıneHHa KBanH(j)HKaHHH, npoBe,neHH» MacTep-KJiaccoB h
flpyrnx oöpa30BaTejibHbix h HaynHbix MeponpHaTHH.
YcjıoBHa KOMaH^HpoBaHHH oroBapHBaıoTca b paöoneM nopa^Ke.
2.1.5. npHHHMaeT Ha o 6yneHHe Ha o6pa30BaTejibHbie nporpaMMbi Bbicmero h
^onojiHHTejibHoro oöpa30BaHHfl o 6yHaıomHxca YHHBepcHTeTa Ha ycjıoBHax,
OTOBOpeHHbIX B /],OnOJTHHTeJlbHOM corjıameHHH.

2 .2 . YHHBepcHTeT:
2.2.1.
PacnpocTpaHaeT
HH<f)opMapHio
06
o6pa30BaTenbHbix,
KyjibTypHOnpocBeTHTejibCKHX, HayHHbix h ^pyrnx nporpaMMax h MeponpHaTHax MHCTHiyra.
2.2.2. HH(J)opMHpyeT HHCTHTyr 06 o6pa30BaTejibHbix, KyjibTypHO-npocBeTHTejibCKHX,
HaynHbix h flpyrnx nporpaMMax h MeponpHaTHax YHHBepcHTeTa.
2.2.3. OpraHH3yeT b YHHBepcHTeTe oöyneHHe no ^HCTaHpHOHHbiM oöynaıomHM
pecypcaM, pa3MeıueHHbiM Ha nopTajıe «Oöpa30BaHHe Ha pyccKOM» b cootb6tctbhh c
corjıacoBaHHbiMH nporpaMMaMH.
2.2.4. cpopMHpyeT rpynnbi Riın HanpaBJieHHa Ha oöyneHHe b PİHCTHTyT, oöecnenHBaeT
npeaocTaBJieHHe HH(J)opManHH, HeoöxoaHMOH ana OKa3aHHa nacnopTHO-BH30BOH
no^epacK H .

3. CpoKH aeflcTBHH /JoroBopa
3.1. HacTOfluiHH ,Z],oroBop 3aKJHOHaeTca Ha 3 (Tpn) ro^a h BCTynaeT b cnjıy c MOMema
no^nncaHHa ero CTopoHaMH.
3.2. Jlıoöaa H3 Ctopoh BnpaBe npeKpaTHTb aeöcTBHe HacToamero /JoroBopa c
nncbMeHHbiM yBeaoMJieHHeM apyroîî CTopoHbi He MeHee neM 3a 30 (TpH^uaTb) ^Hen ao
npeKpameHM fleficTBHa CornameHHa.
4. 06m ne nojıoaceHHH
4.1. OpraHH3auHOHHbie h (J)HHaHCOBbie Bonpocu coTpyaHHnecTBa pemaıOTca nyreM
3aKjiK>HeHHa flonojiHHTejibHbix nHCbMeHHbix corjıameHHH, aoroBopoB.
4.2. Bce H3MeHeHHa, /jonojiHeHHa h npnjıoaceHHa k HacroameMy /JoroBopy
ocJ)opM.ıaK)Tca b nHCbMeHHOH cJjopMe, aBJiaıoTca neoT'beMJieMOH nacTbio HacToaıpero
/],oroBopa h BCTynaıOT b CHJiy c MOMerna hx nozınHcaHHa ynojiHOMOHeHHbiMH Ha to
npeacTaBHTejıaMH Ctopoh.
4.3. HacToamHH /^oroBop He HCKJHonaeT bo3mohchocth ocymecTBJieHHa apyrnx
coBMecTHbix MeponpnaTHH, KOTopbie MoryT öbiTb corjıacoBaHbi oöeHMH CTopoHaMH
^OnOJIHHTeJIbHO.
4.4. CTopoHbi oöa3yıOTca coxpaHATb b Taime h CHHTaTb KOH(|)H,aeHHHajibHbiMH ycjıoBHa
HacToaıpero /],oroBopa, nojıyneHHyıo b npouecce HcnojmeHHa ,H,oroBopa HH<J)opMapHio
o KOMMepnecKOH /jeaTejibHOCTH jhoöoh H3 Ctopoh, a Taıcace bcio HH^opManmo,
nepeaaHHyıo o^hoh Ctopohoh apyroiı CTopoHe, h o 6o3HaneHHyK) nepe^aıomeH

CTopoHofi Kan KOHc[)HfleHij,HajibHaH HH(j)opMaıiHfl nepe^aıomefi CropoHbi, h He
pacKpbiBaTb, He pa3rjıamaT&, He onyÖJiHKOBbiBaTb hjih hhbim cnocoöoM He
npeflocTaBjiflTb
TaKyıo
HH(J)opMauHK)
KaıcoH-JiHÖo
rpeTbCH cTopoHe
6e3
npe^BapHTejibHoro nHCbMeHHoro pa3peıueHHX nepeaaıomeH CTopoHbi.
4.5. Bce cnopbi, BbrreıcaıomHe H3 HacToamero /JoroBopa, paccMaTpHBaıoTca cTopoHaMH
b oöoıoaHOM nopsmıce.
4.6. Bce yBeflOMJieHHA h cooöıpeHHfl ^oiDKHbi HanpaBJiaTbca CTopoHaMH apyr apyry b
nHCbMeHHOH <|)opMe (noHTOBbiM OTnpaBJieHHeM (3aKa3HbiM hjih peHHbiM nncbMOM) hjih
KypbepoM no noHTOBbiM aapecaM CTopoH, yKa3 aHHbiM b HacToameM aoroBope).
4.7. HacTOJimHH /JoroBop cocTaBJieH b 4 (neTbipex) 3 K3 eMnjıapax, 2 (^Ba) Ha pyccKOM h
2 (/ma) Ha TypeHKOM x3biKax. no HBa 3 K3 eMmnıpa /yıa Ka>ı<aoH H3 Ctopoh, o 6 a
3 K3eMnjıapa hmciot o^HHaKOByıo cnjıy.
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Bir taraftan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (bundan sonra Üniversite olarak
anılacaktır) adına Tüzüğe istinaden hareket eden Rektör Prof.Dr. Sebahattin BALCI ile diğer
taraftan, Federal Devlet Bütçe Yükseköğretim Kurumu «A.Ş.Puşkin Devlet Rus Dili Enstitüsü»
adına Tüzüğe istinaden hareket eden Rektör Margarita NİKOLAYEVNA RUSETSKAYA
(bundan sonra Enstitü olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır:

1. SÖZLEŞME KONUSU
1.1. İşbu Sözleşmenin konusu, Tarafların Rus Dili öğrenimi ve öğretimi konusunda işbirliği
yapmalarıdır.
1.2. Tarafların işbirliği; Taraflarca yapılan faaliyetler hakkında bilgi paylaşılması, ortak
programların planlanması ve gerçekleştirilmesi, diğer tarafça düzenlenen faaliyet ve projelere
katılmak için Taraf temsilcilerinin gönderilmesi yoluyla gerçekleşir.
1.3. Tarafların işbirliği; Taraflarca üzerinde mutabık kalınan faaliyet planları ve aşağıda
belirtilen işbirliği alanlarına göre Taraflar arasında yapılan ek anlaşmalara uygun olarak
gerçekleşir.
1.3.1. Rusça öğretimi materyallerinin (dijital öğretim materyalleri dâhil olmak üzere)
geliştirilmesi ve/ veya uyarlanması için ortak çalışma gruplarının oluşturulmasının yanı sıra
eğitim kurumlarmda kullanılması;
1.3.2. Eğitim alanında Rus dilinin yaygınlaştırılması;
1.3.3. Dijital eğitim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte ortak eğitim,
bilimsel araştırma, yenilikçi v.b. proje ve programlarının geliştirilmesi;
1.3.4. Dijital eğitim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılmasıyla birlikte yükseköğretim
ve tamamlayıcı eğitim programlarının yanı sıra ortak programların geliştirilmesi.

2. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
2.1. Enstitü:
2.1.1. Enstitü’de düzenlenen etkinlikler (seminerler, konferanslar, toplantılar, olimpiyatlar vb.),
bu etkinliklere Üniversite temsilcilerinin katılımı için olası format ve koşullar hakkında

Üniversite’ye bilgi sağlar.
2.1.2. Üzerinde anlaşmaya varılan programlara uygun olarak "Rusça Eğitim" adlı portalda
yayınlanan uzaktan eğitim kaynaklarından Üniversite öğrencilerinin yararlanması için erişim
sağlar.
2.1.3. Üniversite öğretim elemanlarına "Rusça'da Eğitim" portalının kaynaklarından da
yararlanarak bir yabancı dil olarak Rusça öğretimi konusunda danışmanlık ve metodolojik
destek sağlar.
2.1.4. Üniversite’nin daveti üzerine mesleki gelişim programlarının, masterclass ve diğer
eğitimsel ve bilimsel etkinliklerin uygulanması için kendi uzmanlarını gönderir. Geçici
görevlendirme koşulları iş sürecinde müzakere edilir.
2.1.5. Ek Sözleşmede öngörülen şartlar çerçevesinde yüksek ve ilave eğitim öğretim
programlarına Üniversite öğrencilerini kabul eder.

2.2. Üniversite:
2.2.1. Enstitü’nün eğitim, kültür, eğitim, bilim ve diğer program ve faaliyetleri ile ilgili bilgileri
yayar.
2.2.2. Üniversite’nin eğitim, kültür, eğitim, bilim ve diğer program ve faaliyetleri hakkında
Enstitü'yü bilgilendirir.
2.2.3. Üzerinde anlaşmaya varılan programlara uygun olarak "Rusça Eğitim" adlı portalda
yayınlanan uzaktan eğitim kaynaklarını kullanarak Üniversite’de eğitim düzenler.
2.2.4. Enstitü’ye gönderilecek grupları oluşturur, pasaport ve vize desteği sağlanması için
gerekli bilgileri sağlar.

3. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ
3.1. İşbu Sözleşmenin süresi 3 (üç) yıl olup, imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer.
3.2. Taraflardan herhangi biri Sözleşmenin feshinden en az 30 (otuz) gün önce yazılı bildirimde
bulunmak şartıyla işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. Organizasyon ve mali işbirliği konuları ek yazılı anlaşmalar, sözleşmeler düzenleme
yoluyla çözülür.
4.2. İşbu Sözleşmenin tüm değişiklikleri, eklemeler ve ekleri yazılı olarak yapılır ve işbu
Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası sayılır. Tarafların yetkili temsilcileri imzaladıktan sonra
yürürlüğe girer.
4.3. Bu Sözleşme Taraflarca mutabık olunan diğer ortak faaliyetlerin uygulanmasını

engellemez.
4.4. Taraflar, işbu Sözleşme şartları ile bilgilerin ve işbu Sözleşme’nin uygulanması sırasında
Taraflardan herhangi birinin ticari faaliyetlerine ilişkin alınan bilgilerin saklı kalmasını
sağlamayı taahhüt ederler. Ayrıca bir Tarafın diğer Tarafa ilettiği sır niteliğindeki tüm bilgileri
gizli bilgi sahibi olan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın üçüncü şahıslara açıklanmayacak,
ifşa edilmeyecek, yayınlanmayacak veya başka yollarla sunulmayacaktır.
4.5. İşbu Sözleşmeden doğan anlaşmazlıklar Moskova Tahkim Mahkemesinde incelenerek
karara bağlanır.
4.6. Tüm bildirimler ve mesajlar Taraflarca yazılı olarak (posta yoluyla (kayıtlı veya değerli
mektupla) veya kurye ile bu sözleşmede belirtilen Tarafların posta adreslerine gönderilmelidir).
4.7. İşbu Sözleşme eşit oranda hukuki güce sahip 4 (dört) nüshada, 2 (iki) Rusça ve 2 (iki)
Türkçe olarak her bir Tarafa 2 (iki) nüsha verilmek üzere düzenlenmiştir.
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