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NOTES

Уговори о сарадњи између Географског факултета у Београду, Геолошко-географског факултета у Софији и Природно-математичког факултета у
Скопљу. – И у 2009. години београдски Географски факултет наставио је праксу
(из ранијих година) успостављања вишеструко корисне научно-наставне међуфакултетске међународне сарадње. У том смислу 9. фебруара и 28. октобра 2009. године потписана су два уговора о научној, стручној и пословној сарадњи са роком
важења од пет година: Уговор о сарадњи између Универзитета у Београду – Географског факултета (Република Србија) и Геолошко-географског факултета Софијског универзитета „Св. Климент Охридски” (Република Бугарска) и Уговор о
сарадњи између Универзитета у Београду – Географског факултета (Република
Србија) и Универзитета „Св Кирил и Методиј” у Скопљу – Природно-математичког факултета, Института за географију (Република Македонија). Основни циљ
ових уговара је сарадња у научноистраживачкој и наставној делатности из следећих ужих области: физичке географије, социјално-економске географије, регионалне географије, картографије, географских информационих система, демографије и др. Уговорима су обухваћени и друге научно-наставне области сарадње које су од интереса за обе уговорне стране.
Посебан значај у развоју сарадње између наведених факултета имају: размене наставника, сарадника у наставни, асистената, доктораната и студената, као
и научних публикација. Тежишта у сарадњи су и на организацији симпозијума,
конференција, семинара, саветовања и објављивању заједничких научних издања.
Важно место у будућој сарадњи имаће и размена студената на свим нивоима студија (основним академским, дипломским академским – мастер, и докторским).
Осим тога, овим уговорима факултети су сагласни да приступе изради научних
монографија међународног значаја под насловом: ТЕРИТОРИЈАЛНИ АСПЕКТИ
РАЗВОЈА ПОГРАНИЧНОГ ПРОСТОРА СРБИЈЕ И БУГАРСКЕ (у две књиге на
енглеском језику) и ТЕРИТОРИЈАЛНИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА ПОГРАНИЧНОГ
ПРОСТОРА СРБИЈЕ И МАКЕДОНИЈЕ (у две књиге на енглеском језику), које би
биле публиковане током 2010. године.
Предметни уговори се могу допуњавати почетком сваке академске године
у форми анекса који би садржали нове конкретне активности.
Драгица Р. Гатарић
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