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AKADEMİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

ıKar§ıtıkla teMı'mssI ve ts6JhŞf-e} ¡şbirfifnti ve ortak apl^yışı teşvik etunek w geliştirmek a maçıyla, tarafla r
oiarairan&am Doğu A k im iz ÜViii/eisit&j w

Y M ız Je fe iS Üniversitesi aşağıdaki madîie&rie ilgili btt

protokolü ka bol ederler.

..Madde; 1
Taraftar, aşağıda sıralanan taraftararast işbirliği bfprajen üzerinde, mevzuata uy^un olarak, karştiıteiı
fikir alışverişinde bulunmak yoluyla düzenlemeler yapma konusunda hemfikirdirler.
h Müşterek ligi-atefiteritada ortaklaşa sraştırma ppıifisM*
2.

Öğretim, çatışma, sş araştırma deneyimie«Mn karşı11tdr paylaşımı amacıyla öğretim üyelerinin
ka%1$SÎı iiy tr e lW teşrik etmek,

f't

3. IkraflariB anlaşacağı alanlarda çifi diploma uygulama» yapdmaatL çift diplomaya iişkiin
şartların taraflar arasında imzalanacak, her iki üniversite Senatosu ve Yükseköğretim Kurumu
laratodam onaylam cakek protokol ve/veya protokoller Iteteiflerar.
,4. S |re nst Airaştırma

ve Öğ#®îm Ûyeşi deiişiM faî teşvik-etmek,

İL Yaz Ofeuta. ve stajlar konjısönda ek protokolleri e feğiîjfetw;.ek ]flirikleri ya pma k,

18.
7.

ûriak bffllmsel konferans, .sem{rozyttrrç, ve seminerler düzenlemek*..
Müfredat, öğretim metodolojisi ve öğretsel süreçte uygulanan teknikler konusunda deneyim
ve ıbitgi paylaşımı.,

8.

«

*

•

İtJg Srftta ® ! k tltü feÎ ve bilimsel paylaşımfar içerisinde öğrenci ve öğrenci organizasyonları
arasında-M teması ısSgten dîrtrtek,
Madde 2

Taraflar* ter|ilikJilık « ^ ır a r dayalı alarak M îm sei ortak tigl A rılarm da öğretim iyesi, araştffiftîâcı, ¥1
öğrencilerin karşılıklı değişimi yöntemleri geliştirmek konusunda hemfikirdirler,,

MmdtfeJŞ
Bu protokol, her'iki târafın da onayıyla sjjrüFİijfe girer.

fe d d e 4
Bu işbirliği p rö to lftin d e ö p iifflfe ıı maddeler, M&ğ^Akdenir Ürâ^erstWsi ve Yıldız Teknik ikffctersitesi
Rektörlükleri'nce uygulamaya konulacaktır.

Madde 5

Bu protokol, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü ve Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından
imzalandığı tarihten itibaren geçerlidir. Bu protokol taraflardan birisinin, en az üç ay önce yazılı olmak
üzere çekileceğini bildirmesi durumunda son bulur.
Madde 6

Bu protokol Türkçe olarak 2 nüsha düzenlenmiştir. Her iki tarafta da imzalı birer kopyası bulunacaktır.
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