ПОЗИВ БЕОГРАДСКОЈ ПОСЛОВНОЈ ШКОЛИ ДА ПОСЕТИ ИСТОЧНИ
КИНЕСКИ ОПШТИ УНИВЕРЗИТЕТ У ШАНГАЈУ

Источни кинески општи универзитет из Шангаја исказао је интересовање за
успостављањем партнерства и институционалне сарадње са Београдском пословном
школом, као најстаријом и највећом високом школом овог типа у региону југоисточног
Балкана.
У том циљу, Источни кинески општи универзитет упутио је позив директору Школе,
проф. др Ђуру Ђуровићу, да са делегацијом БПШ посети овај универзитет како би се
истражиле потенцијалне заједничке могућности за сарадњу. С обзиром на то да је
унапређење и проширење квалитетне међународне сарадње део мисије и визије, како
Источног кинеског општег универзитета, тако и Београдске пословне школе, бројне
могућности и разни видови сарадње могу бити од заједничког значаја.
Источни кинески општи универзитет основан је у Шангају у октобру 1951. године и један
је од најпрестижнијих универзитета у Кини под покровитељством националних програма
"Пројекат 211" и "Пројекат 985". Тренутно, Универзитет има 21 високу школу, и 5
напредних истраживачких института, са 58 департмана који нуде 70 основних програма за
хуманистичке науке, образовање, науку, технику, економију, менаџмент, филозофију,
психологију, право, историју и уметност.
Осим тога, Универзитет нуди 26 докторских студијских програма државних примарних
дисциплина, 38 мастер програма државних примарних дисциплина, један стручни
докторски програм, 17 стручних мастер програма и 18 пост-докторских мобилних
истраживачких станица. ИКСУ се може похвалити двема државним главним
лабораторијама, једном Националном станицом за поље посматрања и истраживања,
седам главних лабораторија односно инжењерских центара, седам главних истраживачких
станица за хуманистичке и друштвене науке и једном станицом за стратешке студије
Министарства просвете.
Такође поседује и 7 главних лабораторија односно инжењерских центара и 3 станице за
иновације у друштвеним наукама града Шангаја. ИКСУ придаје велики значај
интернационализацији свог развоја и ужива далеки утицај и одличан углед широм света.
Универзитет је успоставио партнерства са више од 200 универзитета и академских
институција у иностранству.
Узимајући у обзир све наведене чињенице, Београдска пословна школа има намеру да у
што скорије време оствари сарадњу са овим престижним универзитетом.

