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МЕМОРАНДУМ

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору аталышы 
менен мындан ары Окуу борбору, анын директору катары Турдумамбетова Эрке 
Доолотбековна, Жобонун негизинде кызмат аткаруучу биринчи тараптан, жана Кыргыз — 
Турк “Манас” университети атальппы менен мындан ары “Манас” университети, аньш 
ректору катары Себахатгин Балжы жана биринчи проректору Асылбек Кулмырзаев, 
Жобонун негизинде кызмат аткаруучу экинчи тараптан, мындан ары Тараптар аталышы 
менен, жогорку дасыккан кадрларды даярдоонун негизи катары биргеликте илим изилдео 
жана билим беруу кызматташтыгын еркундетууге умтулуу максаты менен, теменкудей 
кызматташуунун негизги принциптери жонунде келишим тузулду:

1- берене
Бул Меморандумдун максаты Тараптардын ортосунда студенттердин ендуруштук 

жана дипломго чейинки квалификациялык практикадан отуусун, ошондой эле курстук, 
квалификациялык бутуруучу, магистрдик жана доктордук илим изилдоечу жумуштар 
тууралуу жана Финансы министрлиги менен биргеликте илим изилдее иштерин 
жургузууде теменкудей багыттар боюнча кызматташуу болуп саналат:

- тилге уйретуу;
- финансылык жана экономикалык тармактарда окутуу иштери;
- мамлекеттик финансы, бюджет, салык, тышкы карыздар тармагында изилдее иштери 
ж . б .

Тараптар аркылуу тузулген бул келишим ишкердикти жана пайда керуу максатын 
кездебейт.

2 -  берене
Бул Меморандумду ишке ашыруу максатында Тараптар келишим тузушет:

• Тараптардын кадрларын даярдоо боюнча жалпы аянт тузуу;
• Илимий кызматташтыкты кецейтуу учун кош аракеттер жана жалпы 

кызыкчылыктарды кездеген биргелешкен илимий изилдеелерду жургузуу;
• Стажировкайарды уюштуруу жана еткеруу учун биргеликте аракеттер, Тараптардын 

профессордук-окутуучулук курамынын (мындан ары -  ПОК) илимий дасыгын 
жогорулатуу максатындагы билимдерди жогорулатуучу курстар;

• Окутуунун алдыцкы ыкмаларын еркундетуу боюнча тажрыйба алмашуу;
• Биргеликте еткерулуучу Эл аралык илимий жана практикалык форумдарды 

(симпозиумдарды, семинарларды жана конференцияларды) уюштуруу;
• Биргеликте билим беруучу жана илимий долбоорлорду уюштуруу жана еткеруу;
• Тараптардын сайттарына кайчылаш “Пайдалуу ссылкаларды” тузуу.

3 -берене
Эки Тарап учун ыцгайлуу болгондой, езунче тузумдерунун же анын конкретуу 

кызматкерлеринин ортосунда, жалпысынан Тараптардын ортосунда кызматташтык 
жургузуле тургандыгын Тараптар макулдашат.



4 -берене
Эки тараптын ортосундагы екулчулуктеру менен кызматташтыктын бардык 

шаттары макулдашылгандан кийин, биргелешкен долбоорлордун жана езунче тузулуучу 
келишимдердин негизинде кол коюлган билим беруу жана илимий кызматташтык, 
жургузуло тургандыгын Тараптар макулдашат.

5.1. Тараптар жекече чакыруунун негизинде консультанттардын жана 
модераторлордун, лекторлордун ез ара келишим боюнча академиялык алмашуусун ишке 
ашырат.

5.2. Чогуу колдонулууга берилген бардык басылмалар, документация жана 
педагогикалык материалдар, тузуучу-мекеменин гана менчиги болуп саналат. Эки 
тараптын биргелешкен ишмердуулугу менен байланышкан интеллектуалдык менчик, 
Тараптардын кошу мча макулдашуусуна предмет болуп саналат.

Тараптар бул Меморандум ишке ашырылып жаткан мезгилдеги алынган 
документте рди н, маалыматтардын купуялуулук жана жашыруун сыр принциптерин 
сактоого тийиш.

Бул меморандум кол коюлган кунден тартып кучуно кирет жана беш жыл бою 
иштейт. Меморандум эки Тараптын макулдугусуз озгертулбейт же кошумчаланбайт. 
Бардык езгертуулер жана конгумчалар жазуу турунде билдирилип, Тараптардын колдору 
менен бекитилиши керек.

Эгерде Тараптар башкача чечпесе, бул Меморандум иштеп жаткан мезгилдеги 
итттке ашырылып жаткан программалар жана/же долбоорлор токтотулбашы зарыл.

Бул Меморандум мамлекеттик жана расмий тилдериндеги эки варианты менен эки 
ну скала, Тараптардын ар бири учун бирден тузулду. Эки нуска тец бирдей юридикалык 
кучке ээ болот.

Бул Меморандумга кубе катары теменкулер кол коюшту:

5-берене

6-берене

7-берене

8-берене
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К1КС12 С1ЛУШЦШУЕТ1 МАЬ1УЕ НАКАМ1С1 
ЕСШМ МЕККЕ21 

1ЬЕ
КШС1218ТАМ-Т11КК1УЕ МАГЧА8 Ш1УЕК81ТЕ81 

АКА8ШБА
1§ВШ1ЛС1 РКОТОКОЕЁ

Вк Сагайап, Кир2 Сипйшпуей МаНуе Вакапкр ЕрСкп Мегкея айша (Ьипйап 5011га 
ЕрНт Мегкеш о!агак апйасакйг) Тй2й§е §бге ЬагекеС ейеп Мйййг Егке 
Т1ЛФЦМАМВЕТОУА Не ск§ег Сагайап, КггрйзСап-Тйгкауе Мапаз ЁГшуегзкез! айта (Ьипйап 
зопга Сек Ьа§ша Мапаз 0шуегзкез1, ЬкНкСе ТагаЙаг о1агак апйасакйг) Тй2й§е рке Натеке! 
ейеп Ошуегяйе КекСбгй РгоР. Вг. ЗеЬаЬайт ВАЬС1 уе КекСбг УекШ РгоГ.Вг. АзйЬек 
КЦЬМШ^АУЕУагазтйа каНСеН кас1го1апп уей§Нгйтез1 19т  каг§11гк11 ерйт-брей т уе 
ЬШшзе1 ага§йлпа 9аН§та1алт §еН§йппек атас1у1а а§арйа ЬеНйНеп 1§ЬкНр тас!с1е1еп 
Ьизизипйа ап!а§та уар1кш§йг.

Маййе 1.

РгоСокоШп атаср ТагаЙаг агазтйа брепсйегт зСа] уе Сех 9аП§та1апшп уарйтазг, пкеЬкН 
тегшСагш уей§йгйтез1, уйкзек Нзапз уе йокСога саН§та1аппт уат  51га МаНуе Вакапкр Не 
ойаккза ага§йгта 9ак§та1алшп уар11тазшйа а§арйа1й а1ап1агйа 1§ЪкНрпйе ЬЫиптаккг:

- Бй брекпк;
МаНуе уе Бейза! а!ашпйа ер й т  9ак§та1аппт уарйтазг;
Ршапз, ЪйСре, уегр, Й1§ 6019 зопши копизш1Йа ага§йгта1алп уарйта51 у.з.;
ТагаЙаг агазтйа уарйап 1 зЬи ргоСоко! рп§кпсШк уе каг атас1 еЙ1пте2.

Маййе 2.

1§Ьи ргоСокоШ §ег9ек1е§йлпек атас 1у!а ТагаЙаг а§арйак11шзиз1агйа ап1а§тауа 

уагййаг:

• Тагайапп кайго уей§йгтез1 Низизипйа ЪСг р1аЙоппип о1и§йтйтаз1;
• ВШтзе11§ЪкНрпт дет§1ей1тез119т Нет йа Сагайп 9аЪа §бзСегтез1 уе ойак йр 

а1ап1аппа рке ЪШтзе1 ага§йгта1апп §ег9ек1е§йп1тез1;
•  8са] о1апак1аппт зараптаз! уе уарйтаз! 1 9 т  ойак 9аН§та1апп уйгиШ1тез1 уе 

ТагаЙапп акайетйе регзопеИтп ЫНтзе1 йепеутйепт аййлпак ашасгук ЫгтеС 191 
ерй т РааНуеЙепшп уарйтаз1;

• О рейт убпСепйеппгп §еН§йп1тез 1 копизипйа СесшЬе йер§кш;
• Ойак и1из1агагаз1 ЬШтзе1 уе иурйата рапеИеппт (зетрогуит, зеттег уе 

копГегапз1агт) йкшйептезр
• Ойак ерйт-брейт уе ЬШтзе1 рго}е1елп Ьа21г1аптаз1 уе §ег9ек1е§Нп'1тез1;
• Тагайалп \уеЬ-зке1еппйе ‘Рауйак ЬиМетЕ о1и§Шги1таз1;

Маййе 3.

ТагаЙаг, аул Ь т т  уеуа регзопеБейпт агазтйа йа Нет йа ТагаР 19т  иурт Ыг 1§ЪкНр 
уарйаЬйесер Низизштйа пика Ы к ка1йг1аг.



Маёёе 4.
Тагайаг, Штзйсйеп Шгайпёап 1§Ыгй§т ЬйШп ко§и11ап ап1а§йЙ1к1ап зопга ойак рпуе уе 

аул Ыг ипгай ап1а§та1аг 9ег9еуезтёе е§1Йт-б§гейт уе ЫНтзе! 1§ЫгН§тт §ег9ек1е§йпйпе51 

Ьизизипёа тШаЫк ка1ёйаг.

Маёёе 5.
5.1. Тагайаг, §бпёегйеп бге! Ыг ёауейуешп Ыйишпаз1 §агйу1а акаёегшзуеп ёе§1§тй  ргошапи 
9ег9еуезтёе ёаш§тап, тоёегаШг уе б§гейт йуезг ёе§1§пшт §ег9ек1е§йпг1ег.
5.2. Ойак киПашт 19т  1езНт еёйеп ЬйШп уаут, Ъе1§е уе ёегз ага9 уе §еге91еп 81гГ кигиси- 
011а§ т  тйИауей заугкг. Нег На ТагаГт Гаайуейпе Ш§кт йкп тйИауей ТагаЙапп ек зб21е§те 
у артазта  копи о1асакйг.

Маёёе 6.
Тагайаг, 1§Ьи Рго1око1йп уйгйгЫкШ о1ёи§и зйге 19епзтёе а1тап ЬйШп Ье!§е уе Ы1§йег 

19т  §1г1Шк йкезте иутазх §агШг.

М аёёе 7.
1§Ьи ргоШко!, 1т 2а1апё1§1 апёап уйгйг1й§е §кег уе Ье§ зепе Ьоуипса §е$егй заугкг. 

Тагайаг агазтйа гтёаЪакаШ уапйпаёап РгоШкоШе ёе§г§1кйк уе Иауе1ег уарйатаг. Уарйап 
ЬйШп ёе§1§1кйк уе йауе1ег уаай о1агак каш 1агаГа Ьййтйр ТагаЙапп пп2а51 йе опау1ашг. 
ТагаЙапп Ьа§ка Ыг §екййе иу§ип §оппеЫ§1 1акёкёе рго1око1йп дефегНйк зйгез1 19еппёе 
§ег9ек1е§йп1т е з 1 §егекеп ЬйШп рго§гат уе/уеуа рпуеЫпп йигёигайпатаз! за§1ашг.

Маёёе 8.

1зЬи Рго1око1 К.1г§12са уе Тйгк9е о1шак йгеге 2 (йй) уегауопйа Ьег Ыг Тага Га Ыгег пйзйа 
уегйгпек йгеге 2 (йа) пйзйа йайпёе уар1Йш§йг. Нег Но пйзйаз! ауш ЬикиЫ §йсе заЫрйг.

1§Ьи ргоГоко1е 1ашк о1агак а§а§к1ак1 §аЫз1аг йпга аШ1аг.

К1г§и Ситйипуей МаИуе
Вакапй|1
Е§Шт Мегке/1
ЕЙ§кек §. Егктсйк сай. N0:58 А 
Т ек +996 (312) 62 58 93 
Ракз: +996 (312) 62 58 52

Юг^шзШп-ТйгЫуе Мапаз Ёшуегзйез] 
В̂ ?кек-КтСI2^8ТАN
С. Ауйпа1оу сай. N0:56 
Тек +996 (312) 54 19 42-46,67 
Е-тай: йо@тапаз.еёи.к§


