“UNESCO Kürsüleri ya da UNITWIN Ağları”na hangi kurumlar ev sahipliği
yapabilir veya üye olabilirler?
Program; üniversiteler, yükseköğretim kurumları ve kendi ülkelerindeki yetkin milli
kurum ve UNESCO tarafından iyi niyeti tanınan araştırmalara; yükseköğretim ve araştırma
alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarına; akademik birliklere; kendi aktiviteleri ve
UNITWIN/UNESCO Kürsüleri Programı arasında bağ kurmak isteyen üniversitelerarası ve
diğer akademik ağlara; yükseköğretim alanında UNESCO’nun hâlihazırda işbirliği bağlantısı
ya da anlaşması olan ya da kurmak isteyen ulusal, bölgesel ve uluslararası kamu ya da özel
kuruluşlara açıktır.
UNESCO’ya; UNESCO Kürsüsü ya da UNITWIN Ağları için öneriler, programa
katılımı uygun olan kurumlar tarafından gönderilmelidir.
UNESCO Kürsüleri ve UNITWIN Ağları yalnızca,
-

Üniversiteler,
Yükseköğrenim kuruluşları,
Yükseköğrenimde araştırma kurumları

tarafından kurulabilir.
UNESCO KÜRSÜLERİ NASIL KURULUR?
Üniversitelerin ya da yükseköğretim kurumlarının ve/veya araştırmanın yeni bir
öğretim ve araştırma birimi olarak ilk dört yıllık süre için kurulabilir.
Kurulacak olan birim:
Akademik Başkan olarak Kürsü sahibini,
UNESCO Kürsüsünün etkinlikleri ile bağlantılı olan eğitmen ve
araştırmacılardan oluşan bir çalışma ekibini (eğitmen ve araştırmacılar ev sahibi kuruluştan ya
da ülke içindeki ve diğer ülkelerdeki ilgili diğer kuruluşlardan oluşturulabilir),
UNESCO Kürsüsü altında lisansüstü eğitimine devam eden ya da üst düzey
eğitim ve araştırma yapan ev sahibi ülkeden ve diğer ülkelerden öğrenci ve araştırmacıları
içermelidir.
UNESCO Kürsüsü, UNESCO’nun yetki alanlarında bulunan belirli bir çalışma
alanında mevcut olan bir öğretim / araştırma programını güçlendirerek ve uluslararası bir
boyut kazandırılarak üniversite bölümü içinde geliştirilebilir.
Anlaşma UNESCO Genel Direktörü ve üniversitelerin rektörü ya da başkanı arasında
yapılmaktadır.
UNESCO Kürsüleri, UNESCO ile ilgili kurumlar, dernekler, birimler ve örgütlerin
ortak girişimleri olduğu için, UNESCO/ STK Kürsüleri, UNESCO/IGO Kürsüleri,
UNESCO/Üniversiteler Konsorsiyumu Kürsüleri, UNESCO/Endüstri Kürsüleri şeklinde
adlandırılabilirler.

UNESCO Kürsüleri ve UNITWIN Ağları genellikle birey isimleriyle adlandırılmazlar.
Ancak; çalışma alanına üstün ve küresel olarak kabul edilmiş katkıları bulunan bireyleri anma
amacı taşıdığında kürsü ve ağlara kişi ismi verilebilmektedir. (örneğin; Cousteau Ecotechnie
Ağı, Oliver Tambo İnsan Hakları Kürsüsü)
UNITWIN AĞLARI NASIL KURULUR?
UNITWIN Ağları, UNESCO ile birlikte çalışan ve ortak sözleşme imzalayan, farklı
ülkelerdeki pek çok üniversiteyi kapsamaktadır.
Farklı ülkelerdeki (Kuzey- Güney, Güney-Güney ya da Kuzey-Güney-Güney)
üniversite grupları kalkınma bağlamındaki ihtiyaca işaret etmek için yeterliliklerini
birleştirmeye karar verebilirler ve böylece ağ kurabilirler. Bu ağ kapsamında her bir katılımcı
kuruluşun bireysel Kürsüsü olabilir ya da olmayabilir. Ancak, uygulamada, ağ içerisindeki
kuruluşlar bireysel kürsülerini kurmaya doğru ilerlemektedirler. Ortaklık resmidir ve katılımcı
kuruluşlar arasında imzalanan mutabakat anlaşması (MoU) ile kurulmaktadır. Anlaşma altı
yıllık bir süre için yapılır ve ağın amaçlarını, nasıl faaliyette bulunacağı ve nasıl devam
ettirileceği gibi beklenen sonuçları düzenlemektedir.
Üniversitelerarası mevcut ağlar, etkinliklerini UNESCO önceliklerine ve gelişmekte
olan ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının ihtiyaçlarına uyarlayarak, UNITWIN Ağları olmak
hususundaki ilgilerini ifade edebilmektedirler.
UNESCO Kürsülerine ev sahipliği yapan üniversiteler ve yükseköğretim kurumları
UNITWIN Ağı oluşturmak için bir araya gelebilirler. Bu durumda Ağ, UNESCO ve ev sahibi
kurumun arasında belgelerin değişimi ile formüle edilmektedir.
Diğer üniversiteler ile ikili anlaşmalar ile eşleştirilmiş olan üniversiteler bu ikili
anlaşmayı çoklu anlaşmaya dönüştürmeye karar verebilmekte ve UNITWIN Ağı olmak için
başvurabilmektedirler.
Belirli bir alanda gerçekleştirilen üniversite işbirliği programları (eğitim ve araştırma),
katılımcı kuruluşların kendi etkinlikleri ile UNITWIN/UNESCO Kürsüsü Programının amaç
ve hedefleri ile birleştirmeye karar vermesi durumunda daha istikrarlı bir işbirliği
mekanizmasına dönüştürülebilmektedir.

