Proje Önerisini Teslim Etme Süreçleri
İlgili kurumlar ekte verilen proje taslağı doğrultusunda detaylı proje önerilerini
hazırlamalı ve kurumun başkanının imzası ile UNESCO Genel Direktörüne göndermelidir.
UNITWIN projesinin UNESCO ile bir kurum tarafından kurulup, bireysel olarak
kurulamayacağı dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
Proje önerisi üniversitelerarası ağ kurumu ile ilgili olduğu zaman, proje her bir kurum
tarafından gönderilebilir ya da merkez noktası olarak görev alan, ağın gelişimini garanti eden
ve ağa öncülük edecek tek bir kurum tarafından gönderilebilir. Bu durumda, ilgili katılımcı
kurumlar önerilen ağa kurum başkanı tarafından imzalı bir taahhüt mektubu temin
etmelilerdir.
UNESCO, UNESCO Kürsüleri önerisi hazırlanmasında üç partili ilişkileri teşvik
etmektedir. Ulusal düzeydeki grupları, üniversiteleri, UNESCO ofisini ve UNESCO Millî
Komisyonlarını içermelidir. Bu durumda, öneri üniversite tarafından işbirliği sürecinin kanıtı
(toplantı raporları, UNESCO Ofisi ve Millî Komisyon Genel Sekreterliği tarafından ayrı ayrı
imzalanmış üst yazı) ile UNESCO Genel Direktörüne gönderilebilir. UNESCO Ofisi
bulunmayan ülkelerde, bu sistem ile katılım mümkün olamaz ve öneri Millî Komisyon ve
Daimi Temsilcilik aracılığıyla gönderilmelidir.
UNITWIN Ağı kurma durumunda, önerinin odak alanından sorumlu UNESCO
personeli danışmanlığında hazırlanması tercih edilir. Ancak, ağ önerisinin UNECO Genel
Direktörüne gönderimi ev sahibi kurumun temsilcisi (rektör, başkan..) tarafından yapılmalıdır.
Her proje Millî Komisyon tarafından verilen destek mektubu ve kurumsal ve finansal
ortaklarının destekleyici belgeleri ile birlikte gönderilmelidir.
Önerilerin son gönderim tarihi her yılın 30 Nisan günüdür. Bu tarihten sonra
gönderilen projeler takip eden yıl için dikkate alınacaktır.
Önerilerin Değerlendirilmesi ve Onaylanması
UNESCO proje önerisini alır almaz, inceleme ve analiz etme süreci başlamaktadır.
UNESCO Kürsüsü ve UNITWIN Ağı kurma önerilerinin artan sayısı ve Kürsülerin
Kuzey ve Güney arasındaki coğrafi dengesinin sürdürülme gereksinimi göz önüne alınacak
olunursa, UNESCO’nun Kürsü ve Ağ kurma ile ilgili eline ulaşan her öneriyi kabul etmesi
mümkün olmamaktadır.
Proje önerisinin değerlendirilme süreci tamamlandığında, Yükseköğretim Bölümü
sonucu kuruma bildirmektedir. Eğer UNESCO projeyi olumlu değerlendirirse, gerekli
anlaşma UNESCO Genel Direktörü ve ev sahibi kurumun temsilcisi (rektör, başkan)
tarafından hazırlanır ve imzalanır. Finansman kaynağı da anlaşmayı imzalamalıdır. Ev sahibi
ülke tarafından imzalan anlaşma, UNESCO Genel Direktörünün imzasından itibaren 60 gün
içerisinde UNESCO’ya ulaşmalıdır.
Detaylı bilgi ve Proje önerisi sunma klavuzuna aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001439/143918e.pdf

