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Бир тараптан Уставдын негизинде иш жургузген Кыргыз-Турк «Манас» 
университетинин ректору Алпаслан Жейлан жана биринчи проректору Кулмырзаев 
Асылбек Атамырзаевич, экинчи тараптан Уставдын негизинде иш жургузген “Эл 
аралык жогорку медициналык мектеп” мекемесинин атынан ректор Ахунбаев 
Стальбек Медерович (мындан ары «Тараптар»):

- билим берууну коомдун жана мамлекеттин экономикалык жана социалдык 
енугуусунун эц маанилуу фактору катары таанып;

билим берууну жана илимди енуктурууге кемектешууге, алардын ез ара 
байланышын бекемдееге умтулуп;

билим беруу жана илим жаатында тажрыйба алмашууну, алардын ез ара 
байланышын чьщдоону эске алып,

темендегулер боюнча макулдашты.

1. Кызматташтыктын предмети

1.1.Тараптар жогорку жана ЖОЖдон кийинки кесиптик билим беруу тутумунун 
натыйжалуу иштешине, жогорку билимдуу, жогорку квалификациялуу адистерди жана 
жогорку квалификациядагы илимий кадрларды даярдоого, кызматкерлердин 
квалификациясын узгултуксуз жогорулатууга, ошондой эле кесиптик билим берууну жана 
илимди интеграциялоого жетишууге кемектешуу менен билим беруу жана илим 
чейросунде кызматташууну ишке ашырышат жана енуктурушет.

1.2. Тараптар билим беруу жана илим чойресундо кызматташууну, актуалдуу 
илимий маселелерди талкуулоо жана чечууге бирге катышууну макулдашат, ошондой эле 
Тараптардын * карамагындагы интеллектуалдык ресурстарды чогуу пайдаланууну 
кездешет.

1.3. Тараптар билим беруу, илимий-изилдее, маалыматтык жана башка 
биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу учун Тараптардын 
кызматташуусунун негизги багыттарын жана формаларын аныкташат. Конкреттуу 
биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу Тараптар тарабынан ез алдынча 
келишимдердин негизинде ишке ашырылат.



1. Кызматташтыктын негизги багыттары

1.1 Тараптар ортосунда кызматташуу теменку багыттарды камтыйт:
а) билим беруу технологиясында колдонулган сабактарды еткеруу жана сабактарды 

еткеруу ыкмаларына кемоктешуу;
б) билим берууну жана илимди интеграциялоонун ар кыл форма жана ыкмаларын 

жакшыртуу жана ишке ашыруу;
<•

в) илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо боюнча биргелешкен долбоорлорду 
ишке ашыруу.

2.2 Кызматташтыктын багыттарынын тизмеси Тараптардын макулдашуусу боюнча
толукталышы жана такталышы мумкун.

2. Кызматташтыктын формалары
3.1 Ушул Макулдашуунун алкагындагы Кызматташтык теменкудей формаларда 

ишке ашырылышы мумкун:
а) ушул Кызматташтыктын алкагында сунушталган долбоордук чечимдерди иштеп 

чыгуу жана жузеге ашыруу, ишмердикти координациялоо учун биргелешкен жумушчу 
жана эксперттик топтор менен комиссияларды, убактылуу чыгармачыл жамаатты тузуу;

б) маалымат, документация, адабият жана библиографиялык басылмаларды 
алмашуу;

3.2 Тараптардын кызматташтыгы ушул Макулдашууну ишке ашырууну камсыз 
кылган башка ез ара макулдашуу формасында ишке ашырылышы мумкун.

4. Тараптардын милдеттенмелери

4.1 Тараптар ушул Макулдашуу боюнча кабыл алган милдеттенмелерин аткарууда 
бири-бирине максималдуу комок корсотууго умтулушат.

4.2 Тараптардын милдеттенмелери:
а) ушул Макулдашууну аткарууда тузулгон айрым келишимдерде каралган 

тартипте, елчемде жана ыкта биргелешкен долбоорлорду жана программаларды ишке 
ашырууга кемектешууну жузеге ашыруу;

б) биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууда зарыл болгон юридикалык жана иш 
жузундегу аракеттерди ез убагында жана толук келемде жургузуу;

в) мыйзамдарды сактоо менен Тараптардын карамагындагы маалыматтык 
ресурстарды ез ара алмашуу;

к) ушул Макулдашууну ишке ашыруу процессинде келип чыккан койгейлерду 
карап чыгуу жана бул жаатга макулдашылган чечим кабыл алуу;

4.3 Ушул Макулдашуунун жоболору Тараптардын ушул Макулдашууда саналган 
багыттар боюнча долбоорлорду жана аракеттерди ез алдынча ишке ашыруу укуктарын 
бузуу катары каралбайт.



4.4 Ушул Макулдашуу Тараптардын ез ара финансылык милдеттенмелерин 
карабайт. Кызматташтыктын финансылык маселелери ар бир конкреттуу учурда 
суйлешуу жана кошумча макулдашууларга кол коюу жолдору аркылуу чечилет.

5. Жыйынтыктоочу жоболор

5.1 Макулдашуу эки Тарап ага кол койгондон баштап кучуне кирет жана 5 жыл 
бою кучунде болот.

5.2 Макулдашуу Тараптардын биринин демилгеси боюнча аны бузуу тууралуу 
чечимин экинчи Тарапка 6 айдан кечиктирбей билдирген шартта токтотулушу мумкун.

5.3 Макулдашуу бирдей кучке ээ эки нускада кыргыз тилинде даярдалып, кол 
коюлуп, ар бир Тарапка бирден берилет.
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