
                                                                                                

ЗАШТО БАПУСС ИМА ФОКУС? 

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија – БАПУСС  

први пут организује Фестивал образовања, културе, уметности и спорта – ФОКУС 21. 

 

Зашто БАПУСС има ФОКУС? 

Зато што славимо живот и младост. Желимо да својим студентима, свршеним средњошолцима, 

младима и свима који се тако осећају, понудимо интерактивни програмски садржај где ће имати 

прилику да покажу своје знање, вешине, креативност, спортски и такмичарски дух, освоје награде 

и поред свега добро се забаве уз културнo-уметнички и музички програм. Фестивалском 

атмосфером поручујемо да се треба радовати животу, баш као што говори и студентска химна 

„Gaudeamus igitur“. 

Зашто БАПУСС има фокус на образовање? 

БАПУСС негује традицију струковног образовања дужу од 65 година. Од свог настанка, усмерена 

је на креирање студијских програма који дипломцима омогућавају успешно укључивање у 

пословне токове, поштујући Декартову изреку да је теорија без праксе слепа. У клупама БАПУСС-

а и њених претходница, седели су, данас познати и успешни предузетници, менаџери, спортисти, 

музичари, али и један страни амбасадор. Са циљем да истакне значај повезаности образовања и 

привреде, Академија у оквиру Фокуса, организује Сајам привредника за предузећа из целе Србије, 

међу којима су и бивши студенти, данас успешни привредници.  

Зашто БАПУСС има фокус на културу? 

Култура је саставни део живота, посебно академског. Она доприноси формирању идентитета и 

утиче на стварање друштвених вредности. Фокусом на културу, желимо да подржимо младе у 

развоју одговорног, толерантног и равноправног друштва и подстакнемо њихову креативност, 

слободу изражавања, сарадњу и неговање отворености и проактивности. 

Зашто БАПУСС има фокус на уметност? 

Уметност оплемењује свет и прожима све сфере живота. Уметност је неодвојива од науке, 

филозофије и историје. Она стимулише сва људска чула, даје виши смисао постојању и увек са 

собом носи и делић идентитета ствараоца. Поред Одсека пословних и информатичких студија, 

студенти БАПУСС-a похађају и Одсек за уметност и дизајн. Веома смо поносни на студенте 

уметничког одсека и њихове радове и награде, које за ову прилику излажемо у просторијама 

Академије.  

Зашто БАПУСС има фокус на спорт? 

Сви знамо латинску изреку "Mens sana in corpore sano". Бављење спортом подиже самопоудање, 

развија тимски дух, унапређује здравље и учи да се циљеви постижу радом и упорношћу. 

БАПУСС је одувек познат по изузетним спортским резулатима својих студената, о чему сведоче 

бројни пехари и медаље. Студенти БАПУСС-а и данас постижу сјајне резултате у кошарци, 

рукомету, стоном тенису, футсалу и шаху, а некада су међу студентима били и врхунски 

спортисти, попут Дулета Савића, Моке Славнића, Николине и Оливере Молдован.  


