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Интернационална полицијска асоцијација –
Секција Србија
Омладинских бригада 1
11000 Београд
За председника ИПА Србије
г-дина Небојшу Пантелића
Поштовани г-дине Пантелић!
У развијању даљњих договора о сарадњи између Института законодавства и
управљања Сверуске полицијске асоцијације са Интернационалном полицијском
асоцијацијом – Секција Србија, потписаног у марту 2013. године, предлажемо Вам, по
нашем мишљењу, следећи важан правац сарадње:
Од 22. јуна 2015. године, у Русији је ступила на снагу сагласност између владе Руске
Федерације и владе Републике Србије о заједничком признавању и еквивалентности
докумената о образовању и научним степенима од 22. марта 2013. године.
Са усаглашавањем се установљава узајамно признавање и еквивалентност
докумената о општем образовању и дипломама о професионалном и високом образовању,
издатим у образовним установама Р.Ф. и Р.С.
На тај начин су високе образовне установе Русије добиле могућност да примају
грађане Србије, који су завршили или се обучавају на високим образовним установама у
Републици Србији к себи на образовање, по условима предвиђеним за грађане Руске
Федерације и са издавањем државних диплома Руске Федерације о високом образовању.
Молимо Вас, обратите пажњу на пројекат организације сарадње за добијање
диплома руског високог образовања за грађане Србије по јуриспруденцији-праву или
менаџменту између Ваше образовне установе – Интернационалном полицијском
асоцијацијом – Секција Србија и Институтом законодавства и управљања сазданим
Руском секцијом Међународне полицијске асоцијације (ИЗУ ВПА).
У оквиру реализације пројекта, предлажемо да се Интернационална полицијска
асоцијација – Секција Србија обавеже да сакупи студенте за ИЗУ ВПА и обезбеди рад са
студентима (при неопходности) српских специјалиста који владају руским или енглеским
језиком.
Институт законодавства и управљања узима на себе организацију у пуном обиму
образовање српских студената. Студије ће се вршити преко интернета. Нема потреба
долазака студената у Русију. План студија предвиђа и продубљено изучавање руског
језика. Материјали за учење биће формирани на руском , енглеском и српском језику.
Рокови интернет студија (заједно са курсевима руског језика) трају:
- за добијање степена «бакалавр» - од 3,5 до 5 година (у зависности од нивоа предходног
образовања);
- за добијање степена «магистра»» - 2,5 године (за лица која имају српско високо
образовање).

Цена студија:
- за студенте бакалавриата – 800 евра за годину;
- за студенте магистратуре – 1000 евра за годину.
Од тих средстава по 100 евра од сваког студента предаје се на располагање
Интернационалној полицијској асоцијацији – Секција Србија и троше се по Вашем
нахођењу.
ИЗУ ВПА на осталих 700 (или 900) евро организује образовни процес, а такође
исплаћује лични доходак руским и српским специјалистима, одређеним за спровођење
студија.
Ако Вам се овај пројекат чини интересантним, молимо Вас да нам саопштите
писменим путем.
Званични представник нашег института у Србији је Елена Иштокович, која говори
српски и руски језик.
Пуна информација о Институту законодавства и управљања ВПА – на сајту
www.izuvpa.ru .
Хвала унапред!
Срећна Православна Нова година Вама и Вашим колегама!

Ректор ИЗУ ВПА

Игорь Богородицкij

