15. ÜNİP HAZIRLIK TOPLANTISI KARARLARI
Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 19 Nisan 2013 tarihinde sabah ve öğleden sonra
yapılan 15. ÜNİP hazırlık toplantısı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Hikmet KOÇAK
tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başlamıştır. Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU tarafından yapılan “ÜNİP Süreci” konulu sunum ile
devam eden program, ÜNİP alt komisyonu olarak belirlenen Lisans Eğitim Komisyonu,
Lisansüstü Eğitim Komisyonu, Ortak Proje Komisyonu ile Bilimsel ve Kültürel Faaliyetler
Komisyonlarının icra kurulları ve danışma kurullarının ekte yer aldığı şekliyle oy birliği ile
seçimi ile devam etmiştir.
Öğleden sonraki oturum Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkez Müdürü Doç.Dr. Selçuk KARAMAN tarafından yapılan “Uzaktan Eğitim ve Atatürk
Üniversitesi” sunumuyla başlamıştır. 15. ÜNİP toplantısı gündeminin oluşturulması ile ilgili
olarak sabah ve öğleden sonraki oturumlarda çalışmalar yapılmış ve 15.ÜNİP toplantısı için
aşağıdaki tekliflerin Üst Kurul’a sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir:
1- 15.ÜNİP toplantısının üye üniversite Rektörlerinin katılımıyla 24-25 Mayıs 2013
tarihleri arasında yapılması, bu toplantıya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı ve
üyelerinin davet edilmesi,
2- ÜNİP kapsamında 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için tahsis edilecek
lisansüstü kontenjanların üniversiteler arasında bildirilme tarihinin 10 Mayıs 2013 olarak
belirlenmesi ve konunun ÜNİP web sayfasında oluşturulacak bir portal aracılığı ile takip
edilmesi,
3- Atatürk Üniversitesi tarafından ESRUC kapsamında verilen lisansüstü kontenjanların
yalnızca ESRUC’a üye yurt dışı üniversiteler ve ÜNİP’e üye olmayan yurt içi üniversitelerce
kullanılmasına,
4- ÜNİP’e bağlı üniversitelerin kadrosunda bulunan öğretim elemanlarının lisansüstü
eğitimleri sırasında, kadrolarının bulunduğu üniversitelerden alanı uygun öğretim üyesi
bulunması ve talepleri halinde, bu öğretim üyelerinin ortak danışman veya tez izleme komitesi
üyesi olarak görevlendirilmesine,
5- ÜNİP’e üye üniversitelerin web sayfasında yer alan alanlara bilgi giriş işlemlerinin
24 Mayıs 2013 tarihine kadar tamamlanmasına, toplantıda oluşturulan ÜNİP alt
komisyonlarının ve alınan kararların web sayfasında yer almasına, web sayfasının gelişmelere
göre sürekli güncellenmesine,
6- 15. ÜNİP toplantısında genel görüşmelerden sonra, 4 ayrı oturumda “Lisans Eğitim
Komisyonu”, “Lisansüstü Eğitim Komisyonu”, “Ortak Proje Komisyonu” ile “Bilimsel ve
Kültürel Faaliyetler Komisyonu” tarafından toplantılar yapılmasına, bu toplantılarda her bir
komisyon için icra üyeleri arasından başkan seçilmesine, görüşmeler sonunda alınan
kararların üye üniversitelerin Rektörleri tarafından değerlendirilip sonuç bildirgesinde yer
almasına,
7- ÜNİP alt komisyonların daha sonra yapacakları toplantıların üye üniversiteler
tarafından gerçekleştirilmesine ve alt komisyon toplantılarına ev sahipliği yapacak
Üniversitelerin katılımcıların konaklama ve ağırlama hizmetlerini üstlenmelerine,
8- ÜNİP’le ilgili iyi örneklerin 15. ÜNİP toplantısında sunulmak üzere gündeme
alınmasına, bu konuda yapılacak toplantıya hazırlıklı gelinmesine ve 15.ÜNİP toplantısı ile
ilgili önerilerin 10 Mayıs 2013 tarihine kadar unip@atauni.edu.tr adresine elektronik olarak
gönderilmesine,

9- Alt komisyonların icra kurulu üyelerinin diğer üniversitelerle iş birliği yaparak
önerileri ile birlikte 15.ÜNİP toplantısına katılımlarının sağlanmasına; her bir alt komisyonun
danışma kurulu üyelerinin toplantıya katılımının teşvik edilmesine,
10- ÜNİP’e üye olmak isteyen Üniversitelerin tespit edilmesine, taleplerinin alınmasına,
11- ÜNİP’e üye üniversiteler arasında araştırma ve inovasyon konularında işbirliğinin
geliştirilmesine, bu kapsamda,
a) ÜNİP web sayfasında üye üniversitelerin görüş bildirecekleri bir platform
oluşturulmasına,
b) Ortak proje komisyonu faaliyetlerine TÜBİTAK’tan bir yetkilinin davet edilmesine,
c) Ortak TEKNOKENT oluşumlarının hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılmasına,
d) ÜNİP’e üye üniversitelerin katılımıyla oluşacak ve AR-GE çalışmalarını finanse
edecek bir kaynak oluşturulmasına,
12- ÜNİP’e üye üniversiteler arasında lisansüstü ortak program veya projelere yönelik
girişimlerin teşvik edilmesine ve protokol örneklerinin ÜNİP web sayfasında yer almasına,
13- ÜNİP’e üye üniversiteler arasında lisans seviyesinde özel öğrenci veya FARABİ
Programı kapsamında öğrenci hareketliliğinin teşvik edilmesine,
14- Açılmış bulunan lisansüstü programlarına kontenjan verebilmek için asgari öğretim
üyesi şartında yer alan temel alan / bilim alanı konusunda gerekli esnekliğin sağlanabilmesi
konusunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesine,
15- ÜNİP’e üye üniversiteler arasında bazı lisans derslerin uzaktan eğitim yolu ile
verilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına ve bu konuda ÜNİP’e üye üniversiteler arasında
işbirliğinin geliştirilmesine,
16- ÜNİP Protokolünün güncellenmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının
onayına sunulmasına
karar verilmiştir.

