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Друга група студената из РС успјешно завршила обуку у Агробанци а.д. Београд     

У оквиру наставка пројекта Стручна пракса и усавршавање студената, које 
Представништво Републике Српске у Србији реализује у сарадњи са “Агробанком”  а.д.
Београд седам студената Економског факултета Универзитета у Бањој Луци  успјешно је
завршило обуку из банкарског пословања.  И овај пут, Представништво је  обезбиједило
услове за стручну обуку и праксу и финансирало комплетан боравак студената из РС. 
Током протекле три недјеље студенти су најприје завршили обуку у Школском центру
“Агробанке”, а затим и стручну праксу у њеним експозитурама.

  

Директор Школског центра “Агробанке” а.д. Београд, Веља Трифуновић, и директор
Представништва Републике Српске у Србији, Млађен Цицовић, уручили су увјерења о
успјешно завршеној обуци из банкарског пословања студентима 27. маја 2011. године у
Представништву Републике Српске у Србији. Том приликом Трифуновић је  изразио
задовољство програмом и сарадњом које је Школски центар “Агробанке” остварио са
Представништвом и похвалио заинтересованост, комуникативност и инвентивност коју су
студенти показали током обављања праксе.

  

У марту мјесецу ове године у Београду је боравила прва група студената из Републике
Српске.  Седам студената Економског факултета Источно Сарајево – наставна линија
Бијељина  успјешно је обавило тронедјељну обуку и стручну праксу у експозитурама
Агробанке а.д. Београд.

  

Директор Представништва Млађен Цицовић најавио је да ће наредна група студената из
РС која ће доћи на праксу у Београд бити студенти електротехнике са Универзитета у
Источном Сарајеву и Бањој Луци који ће се обучавати у Институту "Михајло Пупин".  У
априлу ове године министарства просвете Републике Српске и Србије потписала су
споразум којим се предвиђа да Универзитети у Источном Сарајеву и Бањој Луци са
Институтом “Михајло Пупин” из Београда заједнички оснују Институт “Михајло Пупин” у
Бањој Луци.
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  Пројекат Стручна пракса и усавршавање студената обавља се у сарадњи сауниверзитетима у Републици Српској и Србији, а намијењен је студентима ипостдипломцима. У почетној фази пројекта стручна пракса се организује за студенте изРепублике Српске, а након утврђивања коначног модела биће омогућено и студентимаиз Србије да обављају праксу у компанијама и институтцијама у Републици Српској.
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