ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ БПШ-ВШСС УНИВЕРЗИТЕТУ КОЛУМБИЈА И
СТАЛНОЈ МИСИЈИ СРБИЈЕ ПРИ УН У ЊУЈОРКУ

Делегација Београдске пословне школе-Високе школе струковних студија боравила је у
Сједињеним Америчким Државама, где joj је 09. децембра 2014. године у Лас Вегасy
додељена Награда за најбољи квалитет у руковођењу.
Након поменуте Конвенције у Лас Вегасу, делегација Београдске пословне школе
отпутовала је у Њујорк, где је обишла Хариман Институт у оквиру Колумбија
Универзитета и одржала састанак са њиховим директором, у циљу покретања
међународне и међуинституционалне сарадње на нивоу размене професора, студената и
организације стручне праксе. Договорено је потписивање Меморандума о сарадњи и
разумевању између ове две институције, што представља велики и амбициозни корак у
међународној сарадњи у пољу образовања. Након плодотворног састанка, делегација је
обишла кампус Колумбија Универзитета, као и Библиотеку и Центар за балканске студије.
Делегација Београдске пословне школе-Високе школе струковних студија, такође, прва је
из области образовања која је обишла Сталну Мисију Републике Србије при УН. Том
приликом чланове делегације примио је амбасадор, господин Милан Милановић. Током
састанка, директор Школе, проф. Ђуровић, и председник Савета Школе, проф. Тодоровић,
упознали су господина Амбасадора са плановима и циљевима које БПШ-ВШСС има у
домену, како руковођења и организације рада, тако и у области међународне сарадње,
посебно истакавши планове за сарадњу са Колумбија Универзитетом, као једним од
најпрестижнијих, не само у Америци, већ и у свету.
Директор Школе, проф. др Ђуро Ђуровић, такође је истакао да БПШ-ВШСС своју
будућност види у перманентној модернизацији и усклађивању студијских програма са
динамичним потребама из окружења и остваривању међународно признатог места за
стицање знања и образовања из мултидисциплинарних научних области. Визија БПШ –
ВШСС базира на идеји да свој едукативни систем побољшава примењујући високи
професионализам и највише етичке принципе. У досезању ове визије подстрек дају и
бројне награде које је БПШ-ВШСС добила последњих месеци, а које охрабрују
руководство Школе, све професоре и запослене да наставе квалитетни рад и да
предузимају све активности у циљу остваривања сигурног успеха и међународне
афирмације, тако да резултати Школе морају бити мера квалитета.

