Дана 22.12.2016. године у просторијама Економског факултета Брчко, а у сарадњи са
Универзитетом Источно Сарајево, конкретно Канцеларијом за међународну сарадњу и
Канцеларијом за осигурање квалитета, одржан је семинар о улози и значају Европске повеље и
кодекса за истраживаче уз стицање практичних вјештина кроз истраживачки рад, писање
пројеката и сарадњу са привредом.

Срдан Лалић, декан Факултета, појаснио је да је тема семинара како написати добар пројекат,
на који начин се бавити методологијом научно-истраживачког рада и како све што се каже у
теорији на факултетима пренијети у пракси.
„Сав наш рад у институцијама високог образовања, закључили смо да треба да буде поткрепљен
истраживањима како би био релевантан за све проблеме у привреди", нагласио је Лалић.
Презентације на данашњем семинару биле су усмјерене на наставнике и сараднике Економског
факултета Брчко, Факултета пословне економије у Бијељини, Педагошког факултета али и
студентима првог циклуса и мастера.

Ненад Марковић, координатор за осигурање квалитета на Универзитету Источно Сарајево, и
један од предавача на овом семинару је рекао да је истраживање оцијењено као један сектор
који може бити изразито унапријеђен у наредном периоду.
„Тако да је ово један у низу тренинга које већ одржавамо с циљем да створимо заједноједну
критичну масу наставника, студената и сарадника да се могу активније укључити у европски
простор истраживања и просторе високог образовања генерално", додаоје Марковић.
Семинару су присуствовали и представници Владе Брчко дистрикта, директор Завода за
запошљавање, као и представници брчанских компанија.
Дамир Булчевић, главни координатор Владе Брчко дистрикта. Казао је да се на семинару
разговарало и о координацији сектора образовања, сектора Владе Брчко дистрикта и привреде
Брчко дистрикта.

„Разговор је текао, прије свега, кроз одређене едукације које су се дешавале у протеклом
периоду за привреднике, кроз будуће едукације које се требају десити за владине службенике,
за носиоце можда највиших функција у граду када је у питању менаџмент. Такође са одређеним
аспектом који је веома битан, а то су научно-истраживачки радови у циљу развоја привреде
Брчко дистрикта, у циљу развоја цијелог нашег друштва", нагласио је Булчевић.
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