ПОСЕТA ПРОФЕСОРА И СТУДЕНАТА БПШ –ВШСС УНИВЕРЗИТЕТУ КООПЕРАТИВНИХ
СТУДИЈА БАДЕН-ВИРТЕМБЕРГ У ШТУТГАРТУ

На позив ректора државног Универзитета кооперативних студија Баден-Виртемберг из
Штутгарта, проф. др Јоакима Вебера, професори и група студената Београдске пословне школе –
Високе школе струковних студија са директором Школе проф. др Ђуром Ђуровићем је у периоду од
16-21.02.2015. године боравила на овом универзитету и том приликом одржала низ састанака везаних
за међународну сарадњу ове две високошколске установе..
Састанку који је уприличио ректор присуствовла је и Дорте Зихтинг, руководилац службе за
међународну сарадњу која је уједно задужена за сарадњу и размену наставника и студената из Србије.
Главна тема састанка био је процес акредитације у Немачкој и проширење сарадње по питању мастер
студијских програма и стручне праксе.
Наиме, овај универзитет је један од три у Немачкој који је „системски акредитована
институција“, што значи да самостално врше проверу структуре, организације и наставних програма
на свом универзитету. Том приликом је ректор Вебер детаљно објаснио процес којим су то постигли.
Поред тога, разговарало се и о плану и програму посете проф. Вебера нашој школи поводом прославе
60 година рада и постојања, када је он пристао да, на позив Школе, буде члан Почасног одбора за
организацију ове прославе. Поред тога, на позив директора Школе, проф. Вебер је са задовољством
прихватио понуду да он и проф. др Михаел Нагел, руководилац студијског програма за
Интернационални бизнис, буду избрани за гостујуће професоре Београдске пословне школе- Високе
школе струковних студија. Такође је договорено да уз подршку овог Униврзитета покренемо процес
акредитације два нова студијска програма: екологије и агро-бизниса.
У поменутој недељи девет најбољих студената наше школе са студијског програма Пословна
информатика и е-бизнис, Јана Пејановић, Марко Поповић, Никола Стојаковић, Анастасија Трнинић,
Марио Мартиновић, Алекса Рачић, Кристина Аксентијевић, Миљан Чупић, Љубица Ћурчин, активно
је учествовало у наставном процесу заједно са немачким студентима и слушали су предавања на
енглеском језику из следећих предмета: Интеркултуралне комуникације, Линеарна алгебра, Основи
логике, Програмиеање и Веб инжењеринг. Сваки студент је добио сертификат о студијском боравку у
иностранству што ће им сигурно користити у будућем професионалном раду. БПШ је поносна на
своје студенте који ни по чему не заостају за студентима овог универзитета из Штутгарта.
Поред редовних обавеза за професоре и студенте наше школе организована је и посета
мерцедесовом музеју у Бад Каншашту.
Следећа група наших професора и студената са других студијских програма има позив за
студијску посету овом универзитету у мају месецу.

