
                                                                                                            
 

ДЕКЛАРАЦИЈА О НАМЕРАМА ЗА АКАДЕМСКУ САРАДЊУ 
 
 
 Састављена у Крагујевцу, дана 18.05.2007.године између: 
 
 

1. Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу, град Крагујевац, ул. 
Светозара Марковића 69, Република Србија, који заступа проф. др Небојша 
Арсенијевић, декан (у даљем тексту:ФАКУЛТЕТ),  с једне стране и  

2. Државне образовне институције за високо професионалне образовање „ 
Смоленске државне медицинске акедемије - Федералне агенције за 
здравство и социјални развој“, град Смоленск, ул. Крупски дом 28 - Руска 
Федерација; коју представља др Демидкин Владислав Викторович, 
проректор за научни рад са страним студентима и међународним односима 
СГМА ( у даљем тексту: АКАДЕМИЈА). 

 
1. 

 
 Основни циљ намера између ФАКУЛТЕТА и АКАДЕМИЈЕ је стварање и 
учвршћивање пријетељских веза са представницима Медицинског факултета, 
администрације и студената. 
 Стране су се сагласиле да сарађују у следећим правцима: 
 

 Израде пројеката и програма заједничке образовне, научне, издавачке, 
културне и социјалне делатности; 

 Размене предавача, научних сарадника као и кадрова различитих 
специјалности; 

 Размене студената на свим нивоима студија; 
 Развијања наставне, научне и туристичке делатности; 
 Учвршћивања и развијања културних веза међу братским народима; 
 Размене научних, културних, социјалних и других информација. 

 
2. 

  
 У циљу развоја свих облика научне сарадње ФАКУЛТЕТ и АКАДЕМИЈА ће: 
 

 Организовати заједничке научне скупове, симпозијуме, конференције, 
семинаре и друге сусрете; 

 Међусобно се информисати  о организацији и обављању свих облика 
научних процеса; 

 Организовати и реализовати заједничке научно-истраживачке, социјалне 
и културне пројекте и програме; 

 Организовати узајамне посете, студенске екскурзије и консултације 
предавача и сарадника уз размену искустава; 

 Узајамно размењивати  публикације, научне и технолошке пројекте, 
чланке. 



 
 
 
3.  

 
 Свака страна ће одредити одговорно лице, које ће координирати и пратити 
испуњавање тачака из ове декларације. 
 Координатори који раде са администрацијама одговарајућих факултета имају 
одговарајуће овлашћење за обављање своје делатности. 
 
 Основни задаци координатора су: 
 

А.   Координација сарадње између ФАКУЛТЕТА и АКАДЕМИЈЕ; 
Б.    Контрола и организација: 

 размене предавача, научних сарадника, и у том смислу кадрова из 
различитих специјалности; 

 размене студената; 
 развоја научне и туристичке делатности; 
  професионалних скупова, симозијума, конгреса; 
 спровођења културних мера; 
 размене информација између института ради израде пројеката 
заједничке делатности; 

 академске сарадње између института за студирање и укључивање 
студената у обављање научних истраживања; 

 остваривања контаката индивидуалне и групне делатности. 
 

4.  
 
  Даље активности у оквирима ове декларације остварују се на основу 
заједничких пројеката и радних програма који се припремају, усаглашавају и потписују 
појединачно. 
 Радним програмом биће прецизирани обим и начин реализације предвиђених 
активности. 
      5. 
 
            Евентуалне измене и допуне биће регулисане анексима који су саставни део ове 
Декларације. 
 
 
 
 
   ДРЖАВНА МЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА                        МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
                         У СМОЛЕНСКУ                                                                 У КРАГУЈЕВЦУ 
                        ПРОРЕКТОР                                                                   Д Е К А Н 
 
 проф. др Демидкин Владислав Викторович            проф. др  Небојша Арсенијевић 



                                                                                                            
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ О НАМЕРЕНИЯХ 
По академическому сотрудничеству 

 
Заключено в г. Крагуеваце 18.05.2007. между: 

 
1. Медицинским факультетом Университета Крагуевац, г. Крагуевац, ул. 

Святозара Марковича 69 – Республика Сербия; в лице проф Др. Небойше 
Арсениевича, декан (в дальнейшем – Факультет) с одной стороны и  

2. Государственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования«Смоленская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию», г. Смоленск, ул. Крупской д.28, - РФ; в лице Др. Демидкина 
Владислава Викторовича, проректора по учебной работе с иностранными 
учащимися и международным связям СГМА (в дальнейшем – Академия)  

 
 
 

1. 
 

Основными целями намерений  между Факультетом и Академией является 
налаживание и укрепление дружеских связей с представителями медицинской 
общественности, администрацией и студентами. 
 

Стороны предполагают сотрудничать в следующих направлениях: 
• Разработка проектов и программ совместной образовательной, издательской, 

научной, культурной и социальной деятельности. 
• Обмен преподавателями, научными сотрудниками, в том числе и кадров из 

различных специальностей; 
• Обмен студентами на всех уровнях. 
• Развитие учебной, научной и туристической деятельности. 
• Укрепление и развитие культурных связей между братскими народами. 
• Обмен научной, культурной, социальной и другой информацией. 

 
2. 
 

В целях развития всех видов научного сотрудничества Факультет и Академия будут: 
• Организовывать совместные научные собрания, симпозиумы, конференции 

семинары и другие встречи. 
• Информировать друг друга об организации и проведении всех видов учебных 

процессов. 
• Организовывать и реализовывать совместные научно-исследовательские, 

социальные и культурные проекты и программы. 
• Организовывать взаимные посещения, студенческие экскурсии и консультации 

преподавателей и сотрудников по обмену опытом. 
• Производить взаимный обмен статьями, публикациями, научными и 

технологическими разработками. 



  
3. 

 
Каждая сторона определяет ответственного,  который будет координировать, и 

наблюдать за исполнением настоящей декларации. 
Координаторы, работающие с администрациями соответствующих ВУЗов имеют 

соответствующие полномочия для осуществления своей деятельности. 
Основными задачами координаторов являются: 
• Координация действий между Факультетом и Академией . 
• Контроль и организация:  

            - обмена преподавателей, научных сотрудников, в том числе и кадров из различных 
специальностей; 
            - обмена студентами; 
            - развития учебной и туристической деятельности; 
            - проведения профессиональных совещаний, симпозиумов, конгрессов; 
            -проведения культурных мероприятий; 
            - обмена информации между институтами для составления проектов совместной 
деятельности; 
            -академического сотрудничества между институтами по обучению и включению 
студентов в проведение научных исследований ; 

• Руководят контактами для индивидуальной и групповой деятельности. 
. 

 
4. 

 
 Дальнейшая деятельность в рамках настоящей декларации осуществляется на 
основании совместных проектов и рабочих программ, которые подготавливаются, 
согласовываются и подписываются отдельно. 
 Рабочей программой будут уточнены: объем и способ реализации предусмотренной 
проектом деятельности. 
 
                       5. 
 

При необходимости, пункты Декларации будут меняться, и регулироваться 
подписанием дополнительных документов к основному договору. 
 

 
 
 
 
 
 

Смоленская государственная медицинская академия            Медицински факультет Университета Крагуевац 
                    
                       проректор                                                                    декан 
 
 проф. др Демидкина Владислава Викторовича                  проф. др Небойшa Арсениевич 
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