Türkiye Kocaeli Üniversitesi ile Fachhochschule Frankfurt / Main Arasında Yapılan
Akademik Işbirliği Anlaşmasının Metni

1. Kocaeli Üniversitesi ve Frankfurt / Main Fachhochschule arasında yapılan anlaşma;
öğretim, araştırma ve geliştirme ile aynı zarrıanda yüksek okullar öğrenimi ile ilgili genel
sorunlarr kapsamı içerisine almaktadır.
2, Ortak çalışmanın genel hedefleri şunlardır:
-Yi.iksek okulların genel olarak gelişme sahalarında, akademik alanların bireysel gelişiminde
ve yüksek okulların sevk ve idarelerinde bilgi ve tecrübe alış verişinde bulunmak,
-Öğretim programlarının birlikte geliştirilmesini, araştrrmu ,,. g.liştirme projelerinin birlikte
uygulanmasını sağlamak,
-Yüksek okul yönetim ve personeline ait mübadeleyi sağlamak,
AnlaŞmaya bağlı olarak hedefe ulaşabilmek için özel koşullar etkinlik planları hazırlamak.

3. Olanakların elverdiği ölçüde her iki tarufta işbirliği çerçevesinde özel kaynaklarını
kullanacaklardır. Taraflar yürütülen müşterek aktivitelerin Avrupa Birliği yada üçüncü bir

kalmaktan destek görmesi için çaba göstereceklerdir.

4. GiriŞimçi her iki yüksekokul da mübadele programına iştirak eden öğrenci ve personelin
ikametgah teminine yardımcı olacaklardır. Öğrenciler misafir olarak bulundukları
yüksekokulda öğrenci harcı ödemelerinden muaf tutulacaklardır. Başka herhangi bir anlaşma
söz konusu olmadığı müddetçe personele ait seyahat masraflarr gönderen yiiksekokul
tarafindan, İkametgah masrafları ise misafir kabul eden yfüsekokul tarafından karşİlanacaktır.
5. Bireysel uzmanlık alanlarında işbirliği yapılan yüksekokulda geçirilen öğretim süresinin
akademik tanımlanmasınm kabulü için önlemler alınması gereklidir.

6. Bu anlaşma her iki yüksekokul temsilcilerinin imzalarının atılmasıyla yürürlüğe girer.
Anlaşma her iki yılda bir yeniden değerlendirimelidir.
Gerekli görüldüğünde anlaşma karşılıklı olarak değiştirilebilinir yada yeni eklemeler
YaPılabilir. Değişiklikler ve eklemeler anlaşmaya ek bir protokol ile ilave edilir. Anlaşma
ancak yazılı olarak belli bir gerekçe belirtilerek yada herhangi bir neden belirtilmeden altı
aylık bekleme süresi dikkate alınmak kaydıyla fesh edilir. Fesh edilme durumunda yi,irürlükte
olan projeler bitmemiş, halen devam ediyorsa bitmesine kadar süre tanınır.
7. Bu anlaŞma biri Türkçe biri Almanca olmak izere
yazımda yasal açıdan eşit statüye sahiptir.

iki dilde imzaya sunulacaktır. Her iki

Izmit,20.05.2008

Frankfurt am Main, 13.05.2008

(-"3 '(-..'
Prof. Dr. WolfRieck
Rektör
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