ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ КИНИ
БПШ-ВШСС континуирано ради на пољу међународног ангажовања и повезивању
са најразвијенијим школама и универзитетима у домену пословно-економске струке, са
циљем да унапреди свој профил као интернационално оријентисана школа,
У оквиру стратегије развоја школе и међународне сарадње, делегација БПШВШСС боравила је у НР Кини, где је обишла Пекинг, на позив Амбасадора Републике
Србије у НР Кини, а затим и Шангај, на позив ректора Источног кинеског општег
универзитета.

Приликом посете Пекингу и Амбасади Републике Србије у том граду, делегацију
БПШ-ВШСС је дочекао и примио Амбасадор Републике Србије у НР Кини, г. Милан
Бачевић, који је са директором БПШ-ВШСС, проф. Ђуром Ђуровићем, и осталим
члановима делегације, разговарао о могућим видовима сарадње са универзитетима у
Кини, као и о подршци коју би Амбасада Р. Србије могла понудити и обезбедити у оквиру
те сарадње. БПШ-ВШСС препозната је као потенцијал и адекватан партнер за сарадњу,
узимајући у обзир чињеницу да је БПШ-ВШСС највећа школа тог типа у делу
југоисточног Балкана, те да има све неопходне ресурсе за озбиљну сарадњу са
најразвијенијим универзитетима, како у НР Кини, тако и у свету.

Након Пекинга, делегација БПШ-ВШСС обишла је Источни кинески општи универзитет у
Шангају, где је делегацију примио ректор, г. Чен Кан (CHEN Qun) и помоћник ректора за
међународну сарадњу, г-ђа Чао Хјоинг (Cao Xiaoying).
Том приликом одржан је састанак током кога су прецизније договорени облици
сарадње на нивоу размене професора, студената, организације заједничких међународних
научно стручних конференција, као и други видови сарадње.
Дана 16. јуна 2015. потписан је Споразум о сарадњи, између БПШ-ВШСС и
Источног кинеског општег универзитета, што представља велики и амбициозан
корак у међународној сарадњи на пољу образовања.
Ради јачања културних и економских веза између Народне Републике Кине и
Републике Србије, а у циљу развоја образовних и научних односа на основу пријатељства,
једнакости и узајамног поштовања, споразумне стране су се договориле да сарађују у
следећим областима :
- Размена делегација;
- Едукативна и методичка размена;
- Научна размена;
- Размена наставног кадра;
- Размена студената;
- Организовање заједничких манифестација и конференција у НР Кини,
Републици Србији и у трећим земљама.

С обзиром на то да у оквиру Источног кинеског општег универзитета постоји и
пословна школа, ректор овог универзитета понудио је 20 стипендија за наше студенте који
би желели да тамо наставе специјалистичке и мастер студије.
Директор Школе, проф. др Ђуро Ђуровић, изразио је домаћинима захвалност у име
целог колектива БПШ-ВШСС и истакаo, да je циљ свих горе поменутих активности, пре
свега, перманентна модернизацијa и усклађивање студијских програма са динамичним
потребама из образовног и пословног света, као и остварењивање међународно признатог
места за стицање знања и образовања из мултидисциплинарних научних области.
Акценат треба ставити на квалитет трансфера знања и истицање стручне праксе,
што представља основ образовања студената у високим струковним школама, који ће
након добијања дипломе бити спремни за квалитетно и стручно обављање
специјализованих послова за које су се током школовања обучили.

