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Бесплатно студирање за децу без родитеља, децу ратних војних инвалида и
особе са инвалидитетом
На путу да постане прави студентски центар, и својим младим суграђанима
омогући студирање на још једној високошколској акредитованој установи, град
Краљево је потписао Меморандум о сарадњи и разумевању са Пословним и
правним факултетом Универзитета „Унион – Никола Тесла“ из Београда, којим ће
бити успостављена сарадња у циљу образовања будућих кадрова из ових
области.
Меморандум су потписали градоначелник града Краљева др Предраг
Терзић и власник Факултета проф. др Милија Богавац.
Како је градоначелник истакао, град Краљево је опредељен да развија
високошколство на својој територији.
„Ми ћемо у будућности излазити у сусрет свим високошколским
институцијама које имају акредитацију за рад и које желе да у нашем граду
организују наставу“, каже Терзић, истичући да је важно да млади Краљевчани
добију шансу да студирају у свом граду, да не одлазе у веће студентске центре,
јер за то треба много новца. Он је изразио наду да ће у Краљеву бити све више
факултета и да ће ускоро постати прави студентски центар.
Како је град протекле седмице потписао Споразум поводом отварања
Центра за консултативну наставу са Правним факултетом Универзитета у
Приштини, градоначелник каже да може да дође и до превеликог уписа студената
на ове групе и касније великог броја дипломираних економиста и правника.
„Таква опасност постоји, али ми желимо да пружимо младима могућност да
студирају у Краљеву. Искрено се надам да ће овде долазити и представници
других факултета и универзитета, односно да ћемо имати широку лепезу
различитих поља студија које ће наши студенти моћи да студирају у Краљеву.
Мислим да ће кроз тржиште различитих факултета они најбољи увек уписивати
најбоље студенте и да ће дипломе иза којих стоји знање увек долазити до
изражаја“, рекао је градоначелник.
Декан Пословног и правног факултета Универзитета „Унион – Никола
Тесла“ из Београда проф. др Милија Богавац је истакао да ће овај факултет
квалитетно, коректно и поштено образовати студенте у Краљеву, као и да ће ова
установа понудити могућност бесплатног студирања студентима без родитеља,
деци ратних војних инвалида, особама са инвалидитетом и са посебним
потребама.
Локација ће тек бити одређена, а у јуну ове године ће, како је најавио
Богавац, бити познати сви детаљи, одређени координатори и сарадници. Све
потребне информације заинтересовани ће моћи да добију на сајту факултета.
„За школарину је потребно издвојити 1.200 евра, које је могуће платити у 12
месечних рата по 100 евра. Плаћањем школарине студенти су ослобођени
плаћања књига, овере семестара, пријаве испита и осталих трошкова“, истакао је
декан. Како је потврдио, по студијском програму ће бити примљено по 50
студената.

Према његовим речима, факултет, поред основних, садржи и мастер и
докторске студије. Основне студије имају програм за информатику, менаџмент и
економију, као и правне студије. Овај факултет је био део Универзитета „Унион“,
који је сада подељен на Универзитет „Унион“ и на Универзитет „Унион – Никола
Тесла“.

