ПОСЕТА ДИРЕКТОРА И ПРОФЕСОРА
СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА
Београдска пословна школа активно ради у домену међународне сарадње, како на
ширењу постојећих веза, тако и на успостављању нових. С тим у вези, на позив Даниел
Морган Академије за националну безбедност у Вашингтону директор Школе, проф. др
Ђуро Ђуровић, је са групом професора и др Браниславом Блажићем, чланом Савета
Школе испред Владе Републике Србије, посетио поменуту Академију и одржао
предавање на тему: „Балкан и Европска унија – актуелна политичка и безбедоносна
ситуација на Балкану и однос према Европској унији “.
Домаћин проф. др Стивен Мејер, декан Академије за безбедност, сарадници и велики
број еминентних професора Академије су са изузетно позитивним оценама и
коментарима поздравили предавање професора Ђуровића и са задовољством
прихватили позив да посете БПШ.

У оквиру планираних активности, делегацију Школе је у Конгресу примио амерички
конгресмен Боб МекЈуан из државе Охајо, који је током вишесатне посете и разговора у
Конгресу, ближе упознао делегацију са политичким и правним системом Сједињених
Америчких Држава.

Господин Ђерђ Матковић, амбасадор Републике Србије у Вашингтону, срдачно је
примио делегацију БПШ и разговарао о актуелним темама у нашој земљи као и о улози
наше амбасаде у Вашингтону о могућности успостављања контаката између
високошколских институција.

Представници српске омладине у Вашингтону разговарали су са директором и
професорима Школе о актуелној политичкој и изборној ситуацији у Србији.

На једном од највећих приватних универзитета у
Америци, Лоријет Едјукејшн, (Laureate Education)
разговарано је о могућим облицима међународне
сарадње. Уједно су размењена искуства о
иновацијама у области високог образовања. Госпођа
Естер Бењамин, први потпредседник Универзитета,
прихватила је позив да посети Београдску пословну
школу.

Делегацију у саставу проф. др Ђуро Ђуровић, директор Школе, проф. др Славица
Дабетић, заменик директора за наставу и проф. др Иван Булатовић, члан Националног
Савета за високо образовање Републике Србије, примила је г-ђа Самбија Шиверс –
Баркли, представница Одсека за образовање у Стејт департменту. Том приликом
дискутовано је о питањима везаним за компатибилност образовних система, а
размењена су и бројна искуства у домену унапређења и квалитета наставе.

На крају посете, директор Ђуровић са сарадницима састао се и са господином Миланом
Милановићем, амбасадором при Сталној мисији УН у Њујорку и тиме завршили
изузетно успешну посету САД.

