UNITWIN AĞLARI/ UNESCO KÜRSÜLERİ PROGRAMI
UNITWIN, Üniversite Eşleştirme (twinning) ve Ağ (networking) Programı’nın
kısaltması olarak kullanılmaktadır. UNESCO Genel Konferansı 26. Oturumundaki ilgili karar
ile 1992 yılında kurulan UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri Programı, bilgi paylaşımı ve
işbirliğiyle çalışma aracılığıyla kurumsal kapasiteyi artırmak için, uluslararası düzeyde
üniversitelerarası işbirliğini ve iletişim ağlarının oluşturulmasını teşvik etmektedir.
Program, UNESCO’nun eğitim, doğa bilimleri, sosyal ve beşeri bilimler, kültür ve
iletişim gibi yetki alanlarıyla ilgili önceliklerinde UNESCO Kürsüleri ve UNITWIN
Ağlarının kurulmasını desteklemektedir. UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri Programı,
üniversitelerle bağlantı kurarak ve üniversitelerarası işbirliğini teşvik ederek bilgiyi sınırlar
ötesine taşıyabilme sayesinde, UNESCO’NUN tüm yetki alanlarındaki araştırma, eğitim ve
program gelişimini ilerletmektedir. Kuruluşundan bu yana, program Üye Devletler arasında
büyük bir ilgi uyandırmaktadır.
Bu ağ aracılığıyla dünya genelindeki tüm yükseköğretim ve araştırma kurumları,
toplumlarının kalkınmasına katkı sağlamak ve sorunların çözümüne işaret etmek amacıyla
maddi ve beşeri kaynaklarını bir araya getirmektedirler. Pek çok durumda, Ağlar ve Kürsüler
düşünce kuruluşları gibi hizmet etmekte ve akademi, sivil toplum, yerel topluluklar,
araştırmacı ve karar vericiler arasındaki bağlantıyı sağlayan bir görev üstlenmektedir.
Program kültürel çeşitliliği desteklerken, siyasal kararlar için bilgi sağlama, yeni öğrenim
girişimleri oluşturma, araştırmaya yenilik getirme ve mevcut üniversite programlarını
zenginleştirme konularında faydalı olduğunu kanıtlamaktadır. Kürsüler ve Ağlar uzman
eksikliği çeken alanları, bölgesel ve alt-bölgesel düzeylerdeki, üstünlük ve yenilikçi kutba
dönüştürmektedirler. Ayrıca Kuzey- Güney- Güney işbirliğinin güçlenmesine de katkı
sağlamaktadır.
2007 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Yürütme Kurulunun 176. Oturumunda
UNITWIN Ağlarının yeni stratejik yöneliminin uyarlanmasıyla aşağıdaki maddeler üzerinde
durulmuştur:
-

-

UNESCO Kürsüleri ve UNITWIN Ağlarının “ düşünce kuruluşu” ve akademik
camia, sivil toplum, yerel topluluklar, araştırma ve karar vericiler arasında
“birleştirici” olarak ikili fonksiyonu
UNESCO önceliklerini yeniden sıralama (2008-2013 Orta Vadeli Strateji)
Kuzey bölgesi lehine olan coğrafik eşitsizliği yeniden düzenlemek
Kuzey- Güney- Güney işbirliğini teşvik etmek
Bölgesel ya da alt-bölgesel yenilikçi ve mükemmeliyet merkezi oluşturma
Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) ile yakın işbirliği

UNESCO Kürsüleri ve UNITWIN Ağları Programına ilişkin tüm belgelere (yeni
başvurular, süreç raporu vb.), programın çalışma dili olan İngilizce ve Fransızca olarak
ulaşılabilmektedir.
Detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
http://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme

