МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ И РАЗУМЕВАЊУ
између

Београдске пословне школе-Високе школе струковних студија
и
Приватнe високобразовнe установe Висока стручна школа
Бизнис академија Смилевски - БАС
Овим меморандумом Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија,
Београд, Србија, и Бизнис академија Смилевски – БАС, Скопје, Македонија, закључују
меморандум о стручној и академској сарадњи. Потписници меморандума су
усагласили ставове и постигли договор о следећем:
Члан 1
Потписници су сагласни да унапреде међусобну сарадњу и размену у складу са
главним принципима билатералног развоја и сарадње, a у складу са актима потписника.
Члан 2
Меморандум подразумева промоцију високог образовања и заједничка истраживања у
областима које су заједничке за обе институције. Меморандум може бити проширен у
будућности, уз обострану сагласност и на друге заједничке аспекте као што су развој,
културна размена и пословна сарадња .
Члан 3
Сарадња обухвата :
1. Промоцију високог образовања и заједничка истраживања ;
2. Размену студената, професора, језичких лектора и гостујућих предавача ;
3. Размену информација, књига, докумената и резултата истраживања ;
4. Организовање заједничких конференција, симпозијума, кратких курсева и семинара .
Члан 4
Овај Меморандум о сарадњи и разумевању дефинише општи оквир сарадње
Београдске пословне школе - Високе школе струковних студија, Београд и Бизнис
академија Смилевски – БАС, Скопје, а по потреби на основу овог меморандума обе
стране могу одвојено прописати посебне оквире као додатак овог меморандума.
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Члан 5
У случају размене наставног особља у циљу стручне посете или хонорарног радног
времена и у случају размене студената на ограничени рок у трајању не дужем од
академског семестра, а не краћем од три месеца, пре размене, институција која шаље
обезбедиће институцији која је домаћин информације о имену, узрасту, положају и
специјализацији гостујућег истраживача, професора, предавача, лектора или студента.
На овај начин потребна правна питања и документација морају бити завршени пре
почетка посете. Институција која је домаћин учиниће све да помогне добијање визе за
посетиоце.
Члан 6
Меморандум може бити измењен или поништен само ако се 60 дана раније писмено
обавести друга страна, потписница овог меморандума .
Члан 7
Меморандум ће ступити на снагу даном потписивања од стране обе институције и
његова важност ће бити поштована од стране сваке од институција потписница.

Битола, 1.11.2013

Приватна самостојна високообразовна установа
Висока стручна школа

Београдска пословна школа

Бизнис академија Смилевски - БАС

Висока школа струковних студија
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