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Uşak Üniversitesi ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu

(Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu}, Misafir Okutmanın Uşak Ü niversitesi'nde
görevlendirilmesi hususunda aşağıdaki maddeler üzerinde anlaşmaya varmışlardır.

Madde 1- "Misafir Okutman" işbu protokol kapsamında üniversitede İngilizce eğitim vermek
üzere görevlendirilen kişiyi tanımlar.

Madde 2- Bu sözleşme, 2ot9-2o2o eğitim öğretim yllı boyunca Misafir okutmanln göreve

başladığı tarihten itibaren dokuz ay süre ile geçerlidir.

Madde 3- Misafir Okutmanın çalışma yükümlülüğü haftalık 21 ders saati ile sınırlıdır. Misafir
Okutman görevli olduğu üniversitedeki görevi dışında başka bir işte maaş karşılığında

çalışamaz. Misaf|r Okutmanın ders yükümlülüğü başlamadan önce kendisine çalışma
arkadaşlarının derslerini gözlemleme olanağı sağlanmalıdır.

Madde 4- Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu, Misafir okutmanın Amerika Birleşik
Dev|etleri'nden üniversitenin bulunduğu şehir ile Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönüşü
kapsamındaki yol masraflarını; Türkiye'de bulunduğu süre içerisindeki burs masraflarını;
Türkiye'deki dokuz aylık görev süresi boyunca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı

aracılığıyla sağlık sigortasını; çalışma ve ik5met izni işlemleri ile ilgili masraflarını; Misafir
okutmana ödenecek aylık burs masraflarının ödenmesi ile ilgili banka işlemlerinin yapılmasını
sağ|amakla yükümlüdür.

Madde 5- Uşak Üniversitesi, Misafir Okutmanın ders verebilmesi için Yükseköğretim Kurulu
nezninde gerekli Misafir Okutman çalışma izni sürecini tamamlamakla sorumludur.

Madde 6- Uşak Üniversitesi, Misafir Okutmana görev süresi boyunca kendisine her konuda
yardımcı olmakla ve İngi|izce dil yeterliliğine sahip ve her daim ulaşabileceği bir irtibat kişisi
görevlendirmekle yükümlüdür. Bu sorumluluklar; idari ve akademik konular, kalacak yerin
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bulunması, şehre ve Türkiye'ye yerleşim sürecindeki işlemler ile karşılaşacağı sorunları

kapsamaktadır. Üniversitenin görevlendirdiği irtibat kişisi değiştiği takd irde, üniversite yeni bir

irtibat kişisi görevlendirmekle ve bu bilgiyi resmi olarak Misafir Okutmana Ve Türkiye Fulbright

Eğitim Komisyonu'na bildirmekle sorumludur.

Madde 7- Uşak Üniversitesi, Misafir okutman üniversiteye ulaşınca on gün içerisinde kapsamlı

bir oryantasyon programı düzenlemek ve bulunduğu şehir, idari ve akademik sorumluluklar ile

uyulması gereken genel kurallar hakkında Misafir okutmanı sözlü ve yazılı olarak

b ilgilend irm e kle sorumludur.

Madde 8_ Uşak Üniversitesi, Misafir okutmana üniversitede görev alacağı süre boyunca

kalacağı yeri bulma konusunda yardımcı olacaktır.

Madde 9_ Uşak Üniversitesi, Misafir okutmanın Türk kültürÜnü tanlmaslna Ve anlamaslna

yardımcı olacaktır. Üniversite, Misafir Okutmana burs süresi boyunca Türkçe dersi verilmesi

konusunda destek olacak, Türkçe derslerini Misafir Okutmanın ders programına göre bireYsel

veya 8rup dersi olarak ve Misafir okutman üniversiteye ulaşlnca on gün içerisinde

düzenlemekle sorumlu olacaktır. Türkçe dersleri haftalık en az beş veya üstü bir saatle sınırlı

olacaktlr.

Madde 10- Uşak Üniversitesi, Misafir okutmanln Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde

herhangi bir zamanda Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından 8erçekleştirilecek
değerlendirme toplantllarl ile özel günlerde düzenlenecek toplantılara katılmasına izin

Verecektir. Bu toplantlların giderleri Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu taraflndan

karşılanacaktır.

,

işbu protokol, Uşak Ü niversitesi'nde 19.04.2019 tarihinde, Türkçe olarak, birbirine denk

nitelikteki iki asıl nüsha halinde imzalanmıştır.

Türkiye Fu lbright Eğitim Komisyonu
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