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Bu mutabakat beyannamesi Kocaeli Üniversitesi, Türkiye ve Massachusetts Lowell
Üniversitesi (UML) arasındadır. UML ve KOCAELI Üniversitesi, araştırmalarda işbirliği,

ve öğrenci ve fakülte değişimleri ile ilgili işbirliğinin her iki tarafa fayda sağlayacağına
kanaat getirmiştir.İşbirliği yapılacak alanlar, her iki tarafın rızası ile, iki kurumun da
hedeflerini gerçekleştirmeye yarar sağlayacak, geçerli her hangi bir alanı
kapsayabilir.Bu etkileşim, aşağıda örnekleri verilen bir çok farklı birleştirilmiş akademik
ve eğitim faaliyeti ile ilgili olabilir.
. Çift Diploma Programları;
. Fakülteler tarafından değişim ziyaretleri
. ortak kurumdan öğrencilerin ders alması
. Ücretli stajlarda ve işbirliklerinde öğrencilerin karşılıklı yerleştirilmesi.
. ortaklaşa konferanslar ve atölye çalışmaları
. yakın zaman doktora mezunları için post- doktora imkönı
. Öğrenci, personel ve öğrenciziyaretleri
._:.

bir kısmının bu mı.ıtabakat süresince
gerçekleşebileceğini öngörmekteyiz. Daha önceki görüşme|er esas alınarak, her iki
üniversite tarafından idari detaylar üzerinde mutabakat sağlanır sağlanmaz, aşağıda
bahsi geçen girişimlerin hayata geçirilmesi iyi bir başlangıç noktası olabilir.

Yukarıda bahsi geçen faaliyetlerin

.
.
ı
.

Umass Lowell ve Umass Tıp Fakültesi ve MedikalAraçlar Merkezi birimini ve
birleştirilmiş doktora programlarını de içeren Nano teknoloji ve Bio-Mühendislik
Merkezi programlarında akademik ve araştırma alanlarında işbirliği
Özellikle kültürel çalışmalar ile ilgili yurtdışı eğitim
Fakülte ve öğrenci değişimleri ve ücretli staj
Türk doktora öğrencileri için Amerika tecrübesi
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Bunlara ek olarak,: Massachusetts Üniversitesi ,UMass Amherst, UMass Boston, UMass
Dartmouth ve UMass Tıp Fakültesi gibi kendi sistemi içinde bulunan diğer kurumlar ile
Kocaeli Üniversitesi ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamaktan mutluluk duyacaktır

Kocaeli Üniversitesi için öncelikli yetkili Rektör Sezer Ş. Komsuoğlu, Massachusetts
Lowell Üniversitesi için ise Akademik Yetkili Ahmed Abdelal'dir. Taraflar,teklife sunulan
işbirliğinin fon ve mülkiyet esasları da döhil olmak izere, kapsamı, şartları ve süresini
açık ve net olarak ifade ettikleri sürece aralarında yazılı anlaşmalar yapabi|irler. Adı
geçen iki üniversite tarafından yapılan her hangi bir anlaşmada, her iki kurumun
yetkililerin onayı gerekmektedir. Bu mutabakat beyannamesi kapsamında yer alan veya
taraflar arasında gerçekleşen bütün anlaşma ve faaliyetler, Türkiye ve Amerika ihracat
kontrol yasa ve yönetmeliği de döhil olmak üzere uygulamadaki yasa ve yönetmeliklerle
uygun olmalıdır.

Üzerinde anlaşılan faaliyetler için, her iki kurum da olanaklartnı ve personelini hazır
bulunduracaktır. Bu mutabakat, taraflardan biri tarafından sonlandırılmadıkça beş(S) yıl
geçerli olacaktır. Herhangi bir taraf, diğer tarafa talep edilen geri çekilme tarihinden üç

(3) ay önce yazılı olarak çekilme sebeplerini belirtmek sureti ile

mutabakatı

sonlandırabilir, Bu mutabakat, her iki tarafında yazılı onaylarına istinaden, sone erme
tarihinden önce diğer bir beş (5) yıl için yenilebilir. Bu mutabakat, lngilizce ve Türkçe

olarak hazırlanmış ve her iki kurumda anlaşmanın iki dildeki kopyası bulunmaktadır. Bu
mutabakat, üniversite yetkililerin imzaladığı tarihte yürürlüğe girecektir.
Aşağıda adı geçen yetkililer, bağlı bulundukları kurum adına, bu mutabakatı
imzalamışlardır.

Ahmed Abdelal
Akademik yetkili
Massachusetts Lowell Ü n iversitesi
Amerika Birleşik Devletleri
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