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arasında

lşBlRLlGl PROTOKOLu

İki kurum arasında ikiti işbirtiğini oluşturmak ve daha iteriye götürüp destektemek amaçlı,
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Adıyaman Universitesi (ADYU) eğitim işbirtiği konusunda
aşağıdaki gibi İşbirliği Protokolüne katılmaktadır.

lki yükseköğretim kurumu karşılıklı ilgi alanlarında, eğitim ve araştırma odaklı konularda
işbirtiği yapmaya çalışacaktır. Mümkün olduğu sürece, her iki yüksek öğretim kurumu öğretim
üyeteri, bötümter, araşttrma kurumları ve öğrencileri arasında doğrudan temas ve işbirtiğini
teşVik edecektir.

l. işBiRLi6i ALANLAR|

iki yüksek öğretim kurumu arasındaki özet işbirtiği a[anları aşağıdakileri içerebitir, ancak
bun[arla sınırh değildir:

l. Ortak araştırma, etkinlikter, Avrupa Birtiği/ diğer dış kaynaktı ya da ulusal hibe
program[arı tarafından finanse edilen projeler ve ortaklıkların kurulması;
2. Seminerlere katılım ve akademik top[antı[ar;
3. Yüzyüze ve dijita1 ortamtarda ortak etkinlikler p[an[anması ve karşı[ıklı katı[ım
sağlanması,
4. Kısa süreli eğitim program[arının ortak organizasyonu,
5. Yayınlanmış akademik materyallerin ve diğer bitgiterin değişimi;
6. Spor ve kültürel etkintiktere katılım.
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ll. ARAşTIRMA VE DiöER BiLiMSEL VE Eci,l,lM FAALiYETLERi uzER|NE işglRLiGi

l. Yükseköğretim kurumları getişmeye yönetik ve aynı zamanda araştlrma, getiştirme ve
sosyal/ toplumsal alandaki ihtiyaç temelti geliştiriten proje fikirlerinin somut[aştırı[ması
ve uygulanması/ yürütütmesi için karşıtıktı itgi alanlarında her türtü çabayı
gösterecektir.

2. Karşılıktı ilgi atantarı dahitinde yüksek öğretim kurum[arı konferanslar, seminerler,
kurslar, çalıştaylar; edebiyat değişimi, yay|n Ve biıgi paylaşımında butunacaktır.

lll. SPOR VE KÜLTUREL ALANDA 06RENcı FAALiYEr DESTEG|

Yüksek öğretim kurumlarında spor ve kültüre1 alanda ders dışı etkintikler yapıtması
durumunda,özetlikle sporda öğrenci takımlarının değişimi ve ortak organizasyontar konusunda
çaba gösteri[ecektir.

lV. YENiLEME, FEsıH VE DEGlşlKLlKLER

l. Bu protokol, iki yüksek öğretim kurumunun resmi temsi[cisi tarafından iki nüsha
hatinde yetkilendirilecektir ve her bir taraf birer nüsha tutacaktlr.

2. Belirtiten ve kararlaşt|r|lanların dışında bu ProtokoI ev sahibi kuruma herhangi bir
finansat yükümlülük getirmez.

3. İki kurum yapıtacak olan her başvuruyu bu Protokole dayanan değişim programlarının
uygu[anmasına itişkin maddetere göre değerlendirecektir,

4. Bu Protokotun geçerlilik süresi beş (3) yıtdır. Bu süre geçtikten sonra, iki tarafın da
sona erdiritmesi niyetiyte altı aydan önce bildirimde bu[unmadığı sürece, yeni[enebilir.
Bu Protokol, her iki kurumunda yetkiti temsitcileri larafından imzalandığı ve resmileştiği
andan itiba ren yürürtüğe girecektir.

5. Protokol kapsamında olmayan madde]er bu Protokolu iptal etmeden her iki kurum
tarafından ayrı ayrı müzakere editebilir ve belirlenebitir; Protokol her iki tarafın rızası
ite değiştirebitir.

Taraflardan her biri, imzatanan Protokolun bir or.jinat kopyasınl tutar.
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