
КЫРГЫЗ-ТУРК «МАНАС» 
УНИВЕРСИТЕТИ 

жана
К.Ш.ТОКТОМАМАТОВ АТЫНДАГЫ ЭЛ 

АРАЛЫК 
УНИВЕРСИТЕТИНИН 

ОРТОСУНДАГЫ 0 3  АРА 
КЫЗМАТТАШТЫК КЕЛИШИМИ

МАКСАТ
1-БЕРЕНЕ

Кыргыз-Турк «Манас» университета жана К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык 
университета бул Келишимдин алкагында эки университеттин ортосундагы ез ара 
кызматташуу жана тыгыз байланышты еркундетуу максатында таалим-тарбия жана билим 
беруу тармагында темендегу чечимдерди кабыл алышты.

ТАРАПТАР
2-БЕРЕНЕ

Кыргыз-Турк «Манас» университета жана К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык 
университета бул келишимдин Тараптары болуп саналат.

МАЗМУНУ
3-БЕРЕНЕ

Тараптар эки университеттин окутуучуларын, изденуучулерун, изилдеечулерун, 
студенттерди, магистранттарды жана аспиранттарды алмашуу боюнча иш жургузушет.

4-БЕРЕНЕ
Тараптар илимий байланыштарды чыцдоо максатында орток изилдее 

проблемаларын аныктоо менен бул проблемаларга багытталган долбоорлорду даярдап, 
ишке ашырышат.

5-БЕРЕНЕ
Тараптар еткере турган илимий жана маданий иш-чаралары (илимий-практикалык 

конференция, симпозиум, тегерек стол, семинар, студенттик олимпиадалар ж.б.у.с.) 
женунде маалымат менен алмашып турушат жана бул ендуу иш-чараларды биргелешип 
уюштурушат. ,

6-БЕРЕНЕ
Тараптар эл аралык байланыштар жана кызматташуу мумкунчулуктеру женунде 

бири-бирин маалымдашат жана бул мумкунчулуктерден пайдаланууда бири-бирине кемек 
керсетушет.

7-БЕРЕНЕ
Тараптар илимий монография, аналитикалык билдируулер, периодикалык жана 

башка турдуу басылмалар, электрондук булактар менен алмашып турушат.



8-БЕРЕНЕ
Бул келишимдин алкагындагы программаны ишке ашыруу этаптарывда Тараптар 

тарабынан ар бир программа учун взунче келишимдер тузулет. Бул келишимдеги иш 
чаралар боюнча атайын программалар тузулуп, аны ишке ашыруу максатында керектуу 
документтердин болушу зарыл.

9-БЕРЕНЕ
Келипшмдин алкагындагы иш-чаралардын аткарылышын кеземелдегвн ар бир 

Тараптан жооптуу жетекчилер бекитилип, илимий-экономикалык талаптарга туура 
келиши зарыл. Долбоорго катышкан илимпоздордун илимий укугу чектелбестен, орток 
изилдеелердун жыйынтыгы эки тараптан тен биргелепшп, адилеттуу жургузулушу керек.

* 10-БЕРЕНЕ
Келишимдеги чечимдерди аткаруу процессинде тараптар вздерунун мамлекеттик 

мыйзамдарынын чегинде иш алып барат. Жогоруда белгиленген иш чаралардын бардык 
турлеру мамлекеттердин мыйзамдарына туура келиши зарыл.

11-БЕРЕНЕ
Бул Келишим кыргыз тилииде 2 (эки) нускада даярдалып, эки мекеменин 

жетекчилери тарабынан кол коюлган кунден баштап ез кучуне кирет. Тараптар бири- 
бирине 6 (алты) ай мурун жазуу жузунде билдируу менен бул келишимди жокко чыгара 
алышат.

Келишимдин алкагында башталган иш-чараларга келишим кучун жоготкон учурда 
деле бул иш-чаралар аягына чейин чыккыча жооптуулар жоопкерчилигин вз мойнуна алат.

ИШКЕ АШЫРУУ 
12-БЕРЕНЕ

Бул келишимдин аткарылышына Кыргыз-Турк «Манас» университетинин 
ректорлугу жана К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин ректору 
жооптуу болуп саналат.
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университетинин
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