
 

 
 

ОКРУГЛИ СТО 

«САВРЕМЕНА ЕТАПА ЕВРОАЗИЈСКЕ САРАДЊЕ У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И 

МЕЂУНИВЕРЗИТЕТСКОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ 

ПРОГРАМА УНИВЕРЗИТЕТА»

 
Датум одржавања: 09. септембар 2022. г. 

Време одржавања: 11:00-12:30  

Место одржавања: Конгресни центар „Metropol Palace“. Сала „Ivo Andric Ballroom“. 

Адpeca: Bulevar kralja Aleksandra 69, такође онлајн верзија на платформи www.ExpoRF.ru; 

www.ExpoEurasia.org 

http://expoeurasia.org/ees_program_sr 

Организациони одбор: "Зарубеж-Експо" АД 

Модератор: Бабурин Сергеј Николајевич, председник Удружења правних факултета, 

председник Међународне словенске академије наука, образовања, уметности и културе 

професор, академик 

Радни језици: српски, руски (синхрони превод) 

Уз подршку: 

Руског центра за науку и културу у Р. Србији „Руски дом“ 

Теме за дискусију: 

 

•   Руско-српска сарадња у обуци кадрова 

•   Реализација научно-техничких пројеката уз учешће индустријских партнера 

•   Високотехнолошко образовно окружење 

• Практични аспекти стварања филијала руских универзитета у Србији и другим 

балканским земљама 

•   Презентација образовних програма руских образовних институција за српске ученике 

 

Прелиминарни састав учесника округлог стола 

 

• Поздравни говор  

Представник Министарства  просвете, науке и технолошког развоја Србије  

 

• Поздравни говор  

Вјачеслав Чарски, Заменик директора Руског дома у Београду 

 

Бабенко Олесиа, Консултант одељења за образовање 

Тема извештаја „Бесплатно високо образовање у Русији“ 

 

 

Шести међународни привредни сајам 

EXPO-RUSSIA SERBIA 2022 
Шести Београдски пословни форум 

07. - 09. септембар 2022. године 
Србија, Београд, "Metropol Palace" 

http://www.exporf.ru/
http://www.expoeurasia.org/


 

 

 

Презентације руских универзитета 

 Тамбовски државни универзитет. Державин (онлаjн) 

 

Емелианов Алексеј Валериевич, проректор за иновационе делатности 

Тема извештаја: „Приоритети развоја Универзитета Державин“.  

 

 Уралски институт за менаџмент – огранак Руске академије народне привреде и 

јавне управе при председнику Руске Федерације  

 

Медведева Маргарита Геннадиевна, заменик директора  

             Тема извештаја: Study in Presidential Academy-discover Ural 

 

 

 Санкт Петербург државни университет (онлаjн) 

 

 Национални истраживачки технолошки универзитет «МИСиС»,    
Рогозински Јевгениј, директор Центра за комерцијализацију  

 

Тема извештаја: «правци развоја Центра за трансфер технологије НИТУ «МИСиС»  

 

 Виша школа народне уметности (Академија) Санкт Петербург (прецизирано)  

 Јужни савезни универзитет (онлajн) (прецизирано) 

 

Учествују: 

Председница Удружења алумниста руских универзитета  

 Представник Српске академије наука (се прецизира) 

             Београдски универзитет (се прецизира) 

Универзитет у Крагујевцу (се прецизира) 

 

ОБАВЕЗНА РЕГИСТРАЦИЈА ГОВОРНИКА И СЛУШАЛАЦА НА EXPORF.RU 

www.ExpoEurasia.org 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР: "Зарубеж-Експо" АД 

Тел.: +7 (495) 721-32-36 

Директор сајма - Светлана Анатољевна Забелина zabelina@zarubezhexpo.ru 

+7926-524 97-47 

Онлајн верзија сајма на платформи www.ExpoEurasia.org 

 http://expoeurasia.org/ees_program_sr 

www.zarubezhexpo.ru 

info@zarubezhexpo.ru 

 

Воронцова Ирина Александровна, специјалиста одељења за пријем страних 

држављана. 

Тема извештаја: «Санкт-Петербургский государственный университет» 

http://exporf.ru/ers_programm
mailto:zabelina@zarubezhexpo.ru
http://www.exporf.ru/
http://www.exporf.ru/
http://www.zarubezhexpo.ru/
mailto:info@zarubezhexpo.ru

