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Савез за Србију (СзС) саопштио је да изјава академика Љубише Ракића, председника
Савета Универзитета Мегатренд, и предочена наводна документа, "представљају нови
фалсификат, али и срамоту за Српску академију наука и уметности".

  

  

"Позивамо портпарола Мегатренда господина Ракића да објасни грађанима како је
фирма из Енглеске, која није регистрована за образовну делатност, могла да организује
наставу у Србији и издаје дипломе. На ком језику су држана предавања, како се зову ти
фантомски професори из Немачке, Француске и Енглеске који су проводили семестре у
Београду, предајући и испитујући студенте", наводи се у саопштењу.

  

СзС пита како је могуће да "Мегатренд Интернатионал", који је функционисао од 1990.
до 2004. са седиштем у Лондону, није остварио нити једну фунту платног промета, иако
је на њему студирало најмање 1.054 студената.

  

"Ако је ово инострано привредно друштво имало дозволу за рад у Србији, зашто овде
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нису остварили приходе за ових 14 година и зашто нису они платили трошкове закупа
Сава центра? Шта значи да је рачун о закупу сале Сава центра из новембра 1996.
године испостављен на 'Мегатренд 11000 Београд', а да је руком на признаници изнад
додато 'Пословна школа'? О каквој 'пословној школи' се ради, пошто очигледно није у
питању 'Мегатренд Интернатионал?", упитао је СзС у саопштењу.

  

У саопштењу је постављено и питање "како је настава у Сава центру вођена по уговору о
сарадњи са овим привредним друштвом из Велике Британије када оно тамо није
регистровано за образовну делатност".

  

Dalje, nisam 100% siguran, ali ako me sećanje dobro služi, aluminijumska municija za heftalice
je počela da se koristi mnogo posle 1995. Ranije je korišćena bakarna.
Takođe, ko je kopao po starim papirima, zna da mesto uboda neretko korodira. pic.twitter.com/
rspUk87QoU

— Lazar Čovs (@Popravljam) July 19, 2019    

"Како је могуће да тадашње савезно министарство за економске односе са
иностранством одобрава рада страних образовних институција у Србији које притом
уопште нису образовне институције? Зашто нису показани Стефановићев студентски
индекс и диплома", пита СзС.

  

Zašto samo njemu nedostaje upisana ocena? pic.twitter.com/4tLzBZMhpc

— Lazar Čovs (@Popravljam) July 19, 2019    

СзС у саопштењу закључује да тужилаштво, осим против Небојше Стефановића, треба
да покрене поступак и против "свих оних који су ове малверзације осмислили и
реализовали".

  

Универзитет Мегатренд  показао је у четвртак агенцији Тањуг студентски досије
министра Стефановића .

  

(Н1)
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Видети још:  Курир: Објављен студентски досије Небојше Стефановића; Љубиша
Ракић: Све је рађено по тада важећем Закону о универзитету
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