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У уторак, 10. јула о.г., ректор Универзитета одбране генерал-мајор проф. др Миодраг
Јевтић и  ректор Универзитета у Источном Сарајеву проф. др Митар Новаковић
потписали су у Ректорату Универзитета одбране протокол о сарадњи којим је
установљен оквир за будуће активности са циљем постизања бољих резултата у обје
високошколске установе. Протокол ће омогућити наставак и унапређење сарадње
Универзитета у Источном Сарајеву и Универзитета одбране у Београду, посебно у
области медицинских и техничких наука.

  

Потписивању протокола претходио је састанак коме су, поред ректора два
универзитета, присуствовали и проректор за међународну сарадњу Универзитета у
Источном Сарајеву доц. др Дејан Бокоњић, који је иначе докторирао на Медицинском
факултету ВМА,  проректори Универзитета одбране пк проф. др Јан Марчек, пк проф.
др Горан Дикић и вс проф. др Мирјана Животић-Вановић, као и начелник Војне
академије бригадни генерал проф. др Младен Вуруна, и декан Медицинског факултета
ВМА бригадни генерал проф. др Миодраг Чолић.  Испред Представништва Републике
Српске у Србији састанку је присуствовала Тијана Кецмановић, самостални стручни
сарадник за развој и унапређење информативне и научно-техничке сарадње.
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  Ректор Јевтић је истакао да је заједничко опредјељење да оно што знају подијеле садругима и да протокол означава само наставак и неопходну координацију постојећесарадње и додао да је Универзитет одбране већ потписао споразум о сарадњи саУниверзитетом у Бањалуци, као и са Интернационалним универзитетом Брчкодистрикта.  „Овим споразумом исказујемо оно што није политика, већ бит и срце српског народа. Тусмо да заједно радимо, да једни другима будемо ослонац и подршка и да помогнемо кадможемо“, рекао је Јевтић  Према ријечима генерала Јевтића, током припрема за потписивање споразумасагледани су интереси потенцијалног партнерског односа који би могао да буде значајанквалитет у даљем напретку научноистраживачке дјелатности на овим просторима.  Универзитет одбране у свом окриљу има три факултета, који ће свакако пронаћиинтерес да у многим областима својих дјелатности пронађу места и остваре сарадњу саколегама из Источног Сарајева. Осим тога, споразум ће омогућити и испуњење обавезаболоњског процеса посебно када је реч о мобилности професора и студената, али исарадњи на научноистраживачким пројектима – истакао је генерал Јевтић.  Он је, такође, изразио дубоко уверење да ће након данашњег формалног чина сарадњабити преточена у бројне пројекте и операционализована у корист свих припадникаакадемске заједнице.  Ректор Новаковић је истакао да ће овај спразум допринијети раду на истраживачкимпројектима, организацији докторских студија, обављању праксе, нарочито у областимедицинских и техничких наука.  Новаковић је такође нагласио да државни универзитети у процесу реформе високогобразовања морају да буду перјаница и повуку приватне факултете да их прате уквалитету.  Он је најавио успостављање истраживачких центара у оквиру Универзитета у ИсточномСарајеву који треба да постану више регионални него локални, уз сарадњу сауниверзитетима са простора бивше Југославије и Европе.  Према његовим ријечима, захваљујући Универзитету у Источном Сарајеву и његових 17факултета у 10 градова Републике Српске, ова насеља су постала регионални центри укојима се задржао велики број младих и образованих људи.  Говорећи о значају данашњег сусрета, професор Новаковић је истакао да је сарадња сауниверзитетима у Србији увијек била на високом нивоу и да у том погледу и сарадња санајмлађим универзитетом у Србији сигурно неће бити само формална већ ћедопринијети томе да у наредном прериоду обје високошколске установе унаприједе својекапацитете, а потом се кратко осврнуо и на улогу и значај Представништва РепубликеСрпске у Србији као институције која, између осталог, ради на унапређењу научне ипросвјетне сарадње Републике Српске и Републике Србије.  На крају састанка константована је симболична коинциденција између датумапотписивања протокола и дана рођења нашег великог научника Николе Тесле, који јеприје неколико година проглашен за Свјетски дан науке.
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