s h umen konstantin prelavs ky Üniversitesi

(B

ulgaristan)

ye

Kocaeii Üniversitesi (Türkiye)
arasında işbirliği için

işninıiĞi aNıaşnıasr
Bu anlaşma shumen konstantin prelavsky Üniversitesl
ve kocaeli Üniversitesi arasında
eğitim, araŞtrrma ve biigi değişimi alanlannda işLirıigi
sagiamak amacıylaimzalanmaktadır.
Taraflar şu konularda anlaşmaya varmışİardırİ

Madde I
Hedefler ve Amaçlar

1
?3.

Farklı eğitim alanlarında misafir profesörler tarafından
ders verilmesi.
Ortak araştırma ve araştumanrn yayınianması.
ortak akademik faaliyetler düzenlenmesi (konferans,
sempozlum vb.)

Madde II
Aşağıda belirtilen işbirliği konulannda anlaşmaya
varılmıştır:
1.

Ders verme amaçlı öğretim üyesi değişimi.

konstantin prelavslqı Ünivirsitesi, eğitim franchsingi ile
ilgili Bulgaristan
yüksek Öğretim yasasında labul
edilen o"gişitıiı.ıer-ryu.rr"u (Bölüm IV,
§20, 9
Ağustos 201l'den itibaren yürıirlükte) Türk öğrencilere
nİıgi v" Hizmet-içi

2. shumen

Öğretmen
Eğitimi Departmanında
-Varna- eğitim sunmaktadır.
Araştırma ve sonuçlarrn dağıtılması için öğretim
üyesi değişimi.
4. Lisans ve lisansüsfti öğenci değişimi.
5. Staj için lisans ve iisansüstü ögrenci
değişimi.
6. Akademik Personel eğitimi alanında
deİeyimleri paylaşmak, akademik ve araştırma
süreÇlerini ve akademik personel ve tiniversite
deİejasjo.rİ*rrr., ziyarctlerini organize

-

etmek.

ortak derslerin hazırlanması ve yayınlanmasr ve
öğetim materyallerinin ve
referanslarırun sağlanması.
Akademik, bilimsel, bibliY_ografik.yayınların değişimi,
her iki tarafin akademik
l«itİiPhaneler sağlamadaişbiiligi. önemli aı<aaĞİı<
otu*İ*, serninerler, konferansiar,
semPozlumiar ve bu AnlaŞmarun hedefleri ve_amaçları
ile ilgili bilgi uırş*ıİ; vup,nut.
9. Bulgarca ve Türkçe dil kursları için
okutman değişİmi yrp-ut.
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Madde III
Taraflar değiŞim kotasırun
Yaru Sıra ortak faaliyetlerin konusunu ve kapsamını tanımlayan
yıllık çalışma programları tasarlar.
Her Yıl her iki taraf daokutman, lisans öğrencisi
ve lisansüshi öğrencisi değişimi için
hazırlık niteliğinde Planlar sunar. Öğretim uyesiaeg4imi
ile ilgili önerit er ziyaıetLeri için her bir
adayın kendi tercihini içerir.
DeğiŞim iÇin öneriler konusunda iki aytık bir stire
içincie Aian Taraf karar verir.

Madde IV
l

Ev sahibi ülkeye yada ülkeden ulaşrm masraflarr ve geçim ve konaklama masrafları bu
Anlaşmanın ekleri şeklindeki bir önceki anlaşmaya tabidir.
lVladde

V

Aniaşma 5 yıl geçerlidir. Taraflardan birisi Anlaşmanrn bitiş tarihinden altı ay önce
anlaşmarun feshini talep etmezse, Anlaşma bir sonraki beş yıl için otomatik olarak yenilenir.

Madde

W

..

Bu Anlaşmanın uygulanmasından Shumen Konstantin Prelavslcy Üniversitesi ve Kocaeli
Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler velveya Araştırma ile ilgiii Rektor Yardımcılan sorumlu
fufulur.

Madde VII
Anlaşma altı

şeklindedir: iki adet Bulgarca, iki adet Tiirkçe ve iki adet İngilizce.

Anlaşma her iki taraf
Bulgaristan'da

ğı tarihten itibaren yıirllrlüğe girer. Anlaşma Shumen,
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