
MeMopanuyM o b3Hiimhom coTpyaHHHecTBe MeîKfly 
KbiprbncKO-TypeuKHM yHHBepcHTeTOM «MaHac»

H

MeatflyHapoaHbiM HayHHo-Hccjıe^oBaTejibCKHM 
___________ ueHTpoM H\ıa\ıa Eyxapn

KbiprbncKo-TypeuKHH yHHBepcHTeT «MaHac», b mme npopeıcropa npot .̂^OKT. 
AHBapöeKa MoKeeBa, fleâcTByıomero Ha ocHOBaHHH YcTaBa c o^ hoh CTopoHbi h 
Me'/KTiyHapo/iHbiH HayHHo-HccjıeAOBarejibCKiiH ncHrp Hıvıaıvıa Byxapn, b ^HpeKTopa
3 He,a;oBa IIIoBocHJia lOHycoBHna, fleficTByıomero Ha ocHOBaHHH YcTaBa c Apyroiı CTOpOHbi, 
coBMecTHO HMeHyeMbie «CTopoHbi», a no oxaejibHOCTH «CTOpOHa», ana Toro htoöm 
ycTaHOBHTh npaMoe h B3aHMOBbiro^Hoe coTpy^HHnecTBO b oöııacTH Bbicmero oöpa3 0BaHHa, 
HayKH h KyjibTypbi h noBbiCHTb 3(|)(J)eKTHBHOCTb yneÖHOH, MeTOflOJioranecKOH h naynHO- 
HCCJieAOBaTejIbCKOH paÖOTbl, 3aKJHOHHJIH HaCTOaiHHH MeMOpaH ŷM O B3aHMHOM 
coTpy^HHHecTBe (/jajıee -  «MeMopanayM »), o HHacecjıe^yıouıeM:

CTaTbH 1.
U,ejibio HacToauıero MeMopaH^yMa aBJiaeTca pa3BHTHe coTpyzjHHnecTBa b oSnacTH 

o6 pa3 0BaHHa h HayHHbix HCCJieaoBaHHH h cô eHCTBHe B3aHMonoHHMaHHio Meacay Kbiprbi3CKO- 
TypeutKHM yHHBepcHTeTOM «MaHac» h Meac^yHapo^HbiM HayHHO-HCCJieaoBaTejibCKHM ueHTpoM 
HMaMa Byxapn.

CTaTbH 2 .
J\na peajiH3auHH nean HacToamero MeMopaH^yMa CTopoHbi coraacyıoTca coTpy^HHnaTb 

apyr e apyroM no cjıeayıomHM HanpaBJieHHaM:
• aKajjeMHnecKHH oomch öaıcajıaBpaMH, MarncTpaHTaMH, PhD HOKTopanTaMH, 

npenoaaBaTejıaMH h HCCJieaoBaTejıaMH nna npoxoacaeHHa oöyneHHa, KpaTKOcponHbix h 
flOJirocpoHHbix CTaacnpOBOK, npo(|)eccHOHajibHbix (HCCJienoBaTejibCKHX, npe,aa,HnjıoMHbix) 
npaKTHK;

• COTpyAHHHeCTBO B nO/ITOTOBKC BbICOKOKBajlH(j)HHHpOBaHHbIX HayHHO-neflarOTHHeCKHX 
KaapOB h cneuHajiHCTOB b o6aacTax, npeACTaBJiHK>mHX B3aHMHbiH HHTepec;

• npHTJiameHHe npeflCTaBHTejıeH Ctopoh nna HTeHna jickhhh, oÖMeHa onbiTOM h 
HH^opMauneH, a Taıcace yneÖHbiMH naaHaMH h nporpaMMaMH;

• npoBe^eHHe neıoiHH, MacTep-KJiaccoB (b peacHMe «OHJiaHH» b tom nncjıe) 
npo^eccopcKo-npenoaaBaTejibCKHM h a,zjMHHHCTpaTHBHbiM cocTaBOM Ctopoh;

• npoBeaeHHe coBMecTHbix HaynHbix h HaynHO-TexHHnecKHx HCcaê OBaHHİı, c 
npHBJieneHHeM npo(|)eccopcKoro cocTaBa nnn co-pyıcoBoacTBa h HaynHOH KOHcyjibTanHH b 
HanHcaHHH MarHCTepcKHX h aoktopckhx ziHccepTauHH;

• npoBeneHHe coBMecTHbix K0H4>epeHijHH, ceMHHapoB, CHMno3HyMOB, Kpyrjibix ctojiob, 
OTen, nocBameHHbix CTopoHaM h apyrnx HHHunaTHB b oÖJiac™ oöpa30BaHHa;

• nyÖJiHKanHa HCCJieaoBaHHH, yneÖHO-MeTO,aHHecKHx MaTepnanoB no pe3yjibTaTaM 
BbinojiHeHHa coBMecTHbix paöoT;

•  oÖMeH nyojiHKauHaMH, HaynHbiMH HCCJieaoBaıiHaMH, yneSHo-MeTo^HHecKOH 
jiHTepaTypoîı, nepHO.a.HHecKHMH H3,zjaHHHMH, HH^opMaııneH o npoBo^HMbix MeponpHaTHax;

• noBbimeHHe KBanH^HKaıjHH h npocj)eccHOHajibHaa nepeno^roTOBKa paöoTHHKOB 
Ctopoh, ecjiH 3to He npoTHBopenHT ycTaBHMM 3ananaM jiioöoh Ctopohh;

• ocymecTBJieHHe aHCTaHHHOHHbix (J)opM o6pa30BaHHa;
• noaroTOBKa coBMecTHbix 3aaBOK Ha nojıyneHHe rpaHTOB b paMKax oöpa30BaTejibHbix 

nporpaMM, cymecTByEoınHX y Ctopoh;
• pa3MemeHHe ccbuiok Ha caîİTbi Ctopoh;



• HH(})opMHpoBaHHe CTopoH o npeACToam;Hx Me>KAyHapoAHbix KOH(j)epeHi;Hax,
BMCTaBKax h apMapxax b crjıepe opraHH3yeMbix CTopoHaMH.

CTaTbH 3 .
y cjıoBMH peajiH3au;HH MeponpHHTHH, onpe^e;ıeHHbix b CTaTbe 2 , öyAyT onpe^eneHbi 

OTaeJIbHblMH COrJiameHHBMH CTOpOH.

CTaTbH 4.
Ycjiobhh (J)HHaHCHpoBaHHB flJiH peaAH3aıtHH npoeKTOB HacToamero MeMopaHAyMa 

onpe^eJiaıoTca otacjibhbimh comameıiHaMH Ctopoh.
O cy m e cT B JieH n e  jn o ö o r o  b h a u  coTpy^H H H ccTB a, b paM Kax H a c T o a m e ro  M e.w apanA yM a 

3aBHCHT OT B03M0>KH0CTH peCypCOB H (J)HHaHCOBOH nOAAep>KKH CTOpOH COOTBeTCTBeHHO.
C TO pO H bl CHHTaiOT B03M0)KHbIM n p H B Jien eH H e nOTeHHHaJIbHBIX (J)HHaHCOBbIX n ap T H ep O B , 

BKJIIOHaa (J)OHAbI.

CTaTbH 5.
HacToamHH MeMopaıiAyM MO>ıceT öbitb H3MeHeH h Aorıojınen no B3anMHOMy com acuıo 

Ctopoh nyTeM no^nncaHna AonojiHHTejiBHBix conıameHHH, KOTopbie ÖyAyT kbjihtbch ero 
HeoT'beMJieMon nacTbio n aojdkhbi öbitb Hafljıe>KaınHM oöpa30M ocjıopMjıeHbi n no^nncaHbi 
ynojiHOMoneHHbiMH jınuaMH Ctopoh.

CTaTbH 6.
CoTpyflHHHaa b paMKax HacToamero MeMopaHAyMa, CTopoHbi ÖyAyT npH/ıep>KHBaTbca 

IipaBH.T yHaCTByK)IIIHX CTOpOH.
Cnopbi, B03HHKaıoıi]:He b paMKax MeMopaHAyMa, ÖyAyT pa3pemaTBca nyTeM oöcy>KAeHHH h 

neperoBopoB Me>KAy AByMH Me>K/ı>'Hapô HbiM h ay h ho - h c c a eao b area b c k m m uempoM IdMaMa 
Byxapn n Kbipn>i3CKO-TypeuKHM yHHBepcHTeTOM «MaHac».

CTaTbH 7.
HacToamnn MeMopaHAyM BCTynaeT b cnjıy c MOMema no^nncaHna CTopoHaMH n 

ZtencTByeT b Teıerıne 5 (nara) jıeT. HacToamnn MeMopaHAyM aBTOMaTHnecKH npoJiOHrnpyeTca 
Ha nocjıeAyKHune mrib 5 (naib) jict, ecjın hh o aha h3 Ctopoh He BbicKa>ı<eTca 3a npeKpameHne 
AeHCTBHa MeMopaHAyMa He no3AHee, neM 3a 6 (ınecTb) MecaueB ao ero OKOHnaHHH.
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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İmam Buhari
ile

Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi 
arasındaki Mutabakat Zaptı

Bir taraftan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adına Üniversite Tüzüğüne 
istinaden hareket eden Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Anvarbek MOKEEV ve İmam Buhari 
Uluslararası Bilimsel Araştırma Merkezi adına Tüzüğe göre hareket eden Müdür Şovosila 
ZİYODOV Yunusoviç diğer taraftan, (ileride tek başına Taraf, birlikte Taraflar olarak anılır) 
yükseköğretim, bilim ve kültür alanında karşılıklı yarar sağlayacak işbirliği kurmak ve eğitim, 
yöntem ile bilimsel araştırma çalışmalarındaki verimliliği arttırmak amacıyla işbu Mutabakat 
zaptını imzalamışlardır.

1. MADDE
İşbu Mutabakat zaptının amacı eğitim ve bilimsel araştırma alanındaki işbirliğini 

geliştirmek ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve İmam Buhari Uluslararası Bilimsel 
Araştırma Merkezi arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

2. MADDE
İşbu Mutabakat zaptının hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Taraflar aşağıdaki 

konularda işbirliği yapmak üzere anlaşmışlardır:
• Eğitim görme, kısa ve uzun süreli staj, araştırma ve tez uygulamalarının yapılması için 

Lisans, Yüksek İisans, Doktora (PhD) programları öğrencileri, öğretim elemanları ve 
öğretim görevlileri değişiminin gerçekleştirilmesi,

• Yüksek nitelikli öğretim üyelerin ve karşılıklı ilgi alanlarında uzmanların yetiştirilmesi,
• Ders verme, deneyim ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere Tarafların temsilcilerinin 

davet edilmesi, müfredat ve ders programları değişiminde bulunması,
• Tarafların öğretim üyesi ve idari personeli tarafından ders verilmesi ve master classların 

(online dahil olmak üzere) düzenlenmesi,
• Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerine eş danışmanlık yapmak ile ortak bilimsel ve teknik 

bilimleri alanında araştırmaları gerçekleştirmek üzere Tarafların öğretim üyelerin 
katılımın sağlanması,

• Eğitim-öğretim alanında ortak konferans, seminer, sempozyum, yuvarlak masa, 
Tarafların tanıtım günleri ve başka faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

• Ortak bilimsel araştırmaların sonuçlarına ilişkin eğitim-öğretim materyallerin 
yayınlanması,

• Yayın, bilimsel araştırma, eğitim-öğretim materyalleri, süreli yayınlar ve gerçekleşecek 
olan etkinlikler ile ilgili bilgi paylaşımında bulunması,

• Tarafların personeline meslek içi ve yeniden eğitim imkânlarının sağlanması ve Tüzük 
hükümlerine aykırı olmadığı halde uzaktan eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

• Tarafların mevcut eğitim programları çerçevesinde ortak hibe başvurularının 
hazırlanması,

• Üniversitelerin web sayfalarında birbirlerinin site adreslerinin yayınlanması,
• Tarafların gerçekleşecekleri uluslararası konferans, sergi ve fuar ile ilgili bilgi 

paylaşımında bulunması.

Madde 3.
İşbu Mutabakat zaptının 2. Maddesinde öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirme şartları 

Taraflarca düzenlenecek ek anlaşmalarında belirlenir.



Madde 4.
İşbu Mutabakat zaptı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan projelerin finansman şartları 

Taraflarca düzenlenecek ek anlaşmalarında belirlenir.
İşbu Mutabakat zaptı çerçevesindeki her türlü faaliyetlerin gerçekleştirilmesi Tarafların 

olanaklarına ve karşılıklı maddi desteklerine bağlıdır.
Taraflar, söz konusu faaliyetleri fonlar dahil olmak üzere potansiyel fınansal ortaklarının 

katılımıyla gerçekleştirebilirler.

Madde 5.
Taraflar, uygun gördükleri halde işbu Mutabakat zaptında her türlü ilaveler ve 

değişiklikler ancak yazılı halinde yapılması ve Taraflarca imzalanması şartıyla ek anlaşmalarının 
düzenlenmesi yoluyla yapabilirler. Ek anlaşmalar işbu Mutabakat zaptının ayrılmaz parçasıdır.

Madde 6.
Taraflar, işbu Mutabakat zaptı çerçevesinde işbirliği yaparken birbirlerinin kurallarına 

uymalıdır.
İşbu Mutabakat zaptında vuku bulabilecek anlaşmazlıklar İmam Buhari Uluslararası 

Bilimsel Araştırma Merkezinin ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin karşılıklı 
görüşmeler yolu ile çözümlenir.

Madde 7.
İşbu Mutabakat zaptı, Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 5 (beş) 

yıl boyunca geçerli kalacaktır. Tarafların, işbu Mutabakat zaptının sona ermesinden en az 6 (altı) 
ay önce fesih bildiriminde bulunmadıkları halde işbu Mutabakat zaptı aynı süre için 
kendiliğinden uzar.
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