
*!İğs2t

işninı,iĞi
pRoToKol,ü

İ

l

KocAELi ün+ivgnsirusi
(Kocaeli, Türkiye)

ve

uNIvERsITy or xiş
( Niş, SERtsIA )

|.IiŞ Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi eğitiın, araşürma ve diğer faaliyet alaırlarında
eğitinı ve kiiltürel işbirliğini teşvik efinek amacl ile akatiemik işbiriiğİ protokoltınirn tarafları
oimaLladıriar.

İki iinıversite karşıl*lı menfaatleri dahilinCe eğitirn \/e araştrma alanlarında iştıirliği
sağlamaYı teŞvik edeceklerdir. Uyguianabilirliği ölçüsünde. her ii<i taraf fbki.itte dyeler-i,
öğrenciler. bölürnler ve araştırma kurunrlarr arasiirda doğudan irtibatı ve ortaklığı teşvik
tdeçeklir.

I. işninr,iĞiaııNr,anr
İki üniversite arasındaki beliıli alanlar<laki işbirliği, sınırlandırılmaınakla birlikte, belirtileıı
madCe]eri kapsayabilir:

i. Akadeırıik personel değişimi
2. Cğrenci değişimi
3. Oftak araştırma faaliyetleri, dersier ve e-cler.sler
4. Semiıerlere ve akadernik topiaırtilarıı katılım.
5 fayınJa"nrnış akadeınik çalışınaiarın ve ıJiğer bilgileriıi değişimi
6, Czel kısa-d-önenrli akademik progiınrlar
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2.

IL AKADEnrir rpRsoNEL nnĞişiıvıi

1. Aksi üzerinde mutabık olunnıa.dığı sürece, tüin,değişimler aynı akademik yıl içinde
karşılıklı olacaktır.
DeğiŞimi geiçekleyen öğretim elemanı ve araştınnacıların seyahat giderleri ve yaşam
nrasraflarr ei, sahibi kurum tarafindan finanse edilemez.
Ev sahibi kurtım öğretiın elenrarıı ve araştırmacı öğrencilğre ot]s teıniıı edecek ve

§jilüphane ve diğer olaııaklara erişim imk0nı sağiayacaktır.
Oğetim elemaırı/öğrenci değişimleri bir ya da iki dönem için gerçekleştirilecek olup,
cııtak rnutabakata bağlı kalmak üzere dalıa kısa süreli değişimler de olasıdır.
oğretim elemaırı/öğrenci değişimieri ev sahibi kurumun onayrna tabidir.
Her bir öğretim üyesine değişim süı,esiııce kendi kurumu maaş temin edecek ve özel
projelerdeki ücretlendirme ise dzel ınutabakata bağlı olacaklır.
Ziyaretçi öğretim üyesiııiıı/öğrencinin ev sahibi kurum ve/veyahükümetin uygulama ve
kuralları ile uyrınılu sağhk sigortası olmalıdır.
Ders yükleri ve çalışma saatleri normalde ev sahibi h_ırumun ihdas ettiği tüzük ve
yönetmeliklere, önceden belirlenmiş görüşmelele ve mutabakatlara göre olacaktır.
Kocaeli Üniversitesi ve Niş Üniversitesi arasmdaki protokol ev sahibi kururn yönetiminin
öncedeır kabul ettiği uygrin bir alana göi:e olabilir.

4,

5.

6,

7.

8.

9.

III. DEĞişiivı ÖĞnrNciLERi

1. Başvurrılar Niş Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi tarafindan mütekabiliyet
. prensibine göre payelendiıiiir. Taraf üniversite ler kabul edilen ve gönderilen öğerıci

sayilarır-.r mevcut ınutabakat çerçevesine göre kaydedecekler. Öğrerıci sayıları bir yıllık
t ders dönemi öğrenci say151rru eşit değil ise, üç yıllık döneıne takriben eşit olmalıciır.

2. Taraf tiniversiteler yıllık olarak 5 öğrenciye kadar öğrenci göndermeye çalışacaklar.
Bununla birlikte, öğrenci sayısı protokol dönemi iizerinden gerçekleşen değişimi
dengelemek için belirtilen yıla göre değişiklik gösterebilir. Mütekabiliyete göre bir
dönemdeki iki öğrenci bir akademik yldaki bir öğrenciye eşit sayılır.

3. Değişim öğreiıcileri kencli tiniversiteieri tarafindan tavsiye olunacak ve ev sahibi
kurumun belirlediği yönetmelik ve ı.ısullere uygurı hareket edeceklerdir.

4. DeğiŞim öğrencileri bir ya da iki yarıyıl (güz velveya bahar) ve,maksinrum bit
akademik yıl rnisafir öğrenci statüsünde kabul edilecektir.

5. Değişirn öğencileri kredi karşılığında ders alabilir ve ev sahibi kurtım misafir
öğrencilere kendi tam zaıtıenlı öğreııcileri ile aynı yönetmelik ve usullere uygun bir ııot
doki.imanı sağlayacaklır.

6. Bir dönem ya da bır yıllık cleğişime kahlan öğreııciler tam zarnanlı öğrenciler olarak
kayıt olacak ve ilgili böliim başkanlığırun mutabakatına bağlı olarak, tiim bölümlerden
uygun olan düzeyde ders alabilecekler.

7. KarŞılıklılık ilkesinin kcrunması koşuluyla, değişim öğrencilerinin üniversite öğrenim
harçları ev sahibi üniversite tarafından karşılanacaktır.

8. ulaşım, barınma, yemek, eğitim rnateryaiieıi ve buna benzer diğer geçim masrafları
öğrenciye aittir.

9, Taraf iiniversitelerden her biri, kendi kurumlan bi.iııyesindeki barınma yerlerinden
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birinde ya da gönüllü bir ailenin yanında kalma konusunda değişim öğencilerine
yardımcı olacaktır. Öğrenciler isteklerine göre kendileri cle yer bulabilirler.

10.Değişim öğrencileri ev sahibi üniversite ve/veya ev sahibi ülkedeki ilgili yasalara
uygun olarak hazırlanrnış bir sağlık sigortasına sahip olmalıdırlar.

ll. Kocaeli Üniversitesi'ne gelecek olan öğrencilerin Ti.irkiye'ye gelmeden önce uygun bir
vizeloturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

12. NiŞ Üniversitesi' ne gelecek olan öğreııc,ilerin Sırbistan'a gelmeden önce yasal
düzenlemelere uygun (J-1) tiiründe vize almaları gerekmektedir.

13. DeğiŞim öğrencileri, öğrenci vizesi veya. oturnraizni için gerekli olan yasal belgelerin
Çıkarılmasından önce ev saiibi üniversiteye hesaplanan harcamalara eşdeğer bir ödeıne
gücünün olduğunu belgelemeleri gerekmekledir.

14.T'araf iıniversitelerden her biri <ieğişimle ilgili işlenı ve süreçleri yiirütnıek iizere bir
koordinatör görevlendirir. Bu koordinatör değişim,öğencilerinin yerleşke içerisindeki
iletişim kişisi olacaktır.

15. Taraf üniversitelerden her biri kendi tüzük ve yğnglreliğini ihlal eclecek şekilde
hareket ecien her öğrenciyi okuldan atma hakliını saklı tutar, Değişime katılan herhangi
bir öğrencinin atılması protokolü ya da değişime katılacak ve/veya kahlmış diğer
ö ğrencil er i le i l gii i diize nlemel eri geçersiz l<ılırıaz,

IV. vENİLEME, FESİH, ooĞİşİxı,İ«

,, l.İŞbu tün]k ve yönetmeiikleri kapsayan belge iki nüsha olarak'hazırlanacak ve taraf
, [iniversitelerin resmi teınsilcileri tarafindan imzalanacakjır. Taraf]arm ]rer birinde bir ırüslra
bulunacaktır.

, Z..Beiirtilen ve ınııtabakata varılan konular dışmda. işbu Protokol ev sahibi üniversite
iizerinde hiçbir mali yükümlülük yüklemez.

şı,3.Taraf üniversiteler her bir başvuruyu işbu Protokol' de geçen değişim pı,ogramlarinııı
.. , uygulanmasııra ilişkirı kurailara göre değerlendirecektir.

4.Taraf tiniversitelerden birinin fesih talebi oimadıkça, işbu Protokol' i.in geçerliiik süresi
yç (3)yıldr. Taraflardan birinin fesih taiebinin olması halinde, fesilı talebinıJe bulunan
Universite, Protokol için öngörüleır geçerlilik süresinin dolmasından en az 10 ay önce
talebini yazı|ı olarak diğer üniversiteye bildirnıekle yiikiimlüdiir. Üçüncü yıiın sonunda
değişimin verimliliğine v9 yararlna ilişkin bir değerlendirme yapılacaktır. İşbu Protokol
karşılıklı olarak herhangi bir zamanda değiştirilebilir ya da feshedilebilir; aııcak bu fesih
mevcut sözleşmeleri etkileınez ve mevcut sözleşmeler kendi kapsamındaki düzenlemelere
yygun düşecek şekilde tamamlanır

5.İŞbu Protokol yetkili kurumlarca onaylandıktan sonra taraf tiıriversiteleriır yasal
temsilc i lerince imzal andığı tarihten itibaren ge çerlii ik kazanır .

6. İŞbu Protokol' de yer almayan her bir konuİaraflar arasında görüşülerek işbu Protokol' ü
ilga etmeksizinkararabağianabiiir. Protokol her iki tarafin rızası ile değiştirilebilir.
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Proi'.Dr.

(Tarih)
kocaeli üniı,ersitesi

Adres:
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü
Umuttepe Yerleşkesi
Umuttepe, Kocaeli, TürkŞe

Tel: +90 262 303 1001
e-posta: sezerkorıı@koçae!i._edu.tr

(Tarih)
Niş tlniverşiteş!

Adres:
Niş tİniversitesi
Univerzitetski trg 2, 18000 Niş
sırbistan

Tel: (-1381 18) 25-79-70
F'aks: (+381 18) 25-79-50

c-po§ta: rector@ni.ac.rs
Internet: wwrv.ni.ac.rs

İŞbu Protokol l(ocaeli Türkiye, I.Jiş Üntversitesi'nde ayru yasal geçerliliğe sahip olacak
Şekiide iki nüsha haiinde hazırlarup iınzalanmıştır. Taraflartjan her birinde bi imza|ı nüsha
buirınacaktır.
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