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15. 01. 2014.
СЕЛЕКТОР КОШАРКАШКЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ АЛЕКСАНДАР ЂОРЂЕВИЋ
НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ

Нови селектор кошаркашке репрезентације Србије Алексанадар Ђорђевић са сарадницима
је посетио Универзитет у Нишу. Прослављени кошаркаш искористио је свој први боравак у
најзначајнијој образовној институцији у граду и региону да представи своје циљеве и идеје
за развој кошарке и спорта уопште, са позиције новог селектора.
У разговору са проректором Универзитета у Нишу проф. др Зораном Николићем, Ђорђевић
је истако да му предстоје припреме за напорно и тешко првенство, али да је пун ентузијазма
и енергије за остварење циљева које је запланирао са својим тимом сарадника.
Током разговора са проректором Николићем било је речи и о потреби да се настава
физичког васпитања врати у високошколске установе. Два саговорника су разменила
мишљење о томе који су то предуслови и начини да се млади врате спорту у школи,
на факултету и у локалној заједници. По мишљењу новог селектора враћање спорта у
академске институције јако је битно за слање базне едукативне поруке јавности о значају
спорта у васпитању младих нараштаја као фактора здравог психофизичког развоја.
Након пријема у Ректорату Ђорђевић је на Универзитету одржао изузетно посећену
трибину о актуелним кошаркашким темама.
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29. 01. 2014.
ПРОФЕСОР НЕНАД ЖИВАНОВИЋ ДОБИТНИК СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ

Проф. др Ненад Живановић са Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у
Нишу и сарадник Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу добитник
је традиционалне Светосавске награде за 2013. годину. Награда му је додељена као једином
појединцу из области високог образовања за изузетан допринос – не само развоју физичке
културе у Србији, већ и целокупноj области друштвено-хуманистичких наука.
Светосавска награда је највеће признање које додељује Министарство просвете, науке и
технолошког развоја за допринос у образовању и науци.
Тим поводом, Управник Центра САНУ и Универзитета у Нишу академик Владисав Стефановић,
организовао је пријем за лауреата овог изузетног признања. Честитајући добитнику,
академик Стефановић је нагласио да је велика част за Универзитет што у својим редовима
има једног овако истакнутог наставника.
Захваливши на честиткама колегама, проф. др Ненад Живановић је истакао да је јако
поносан на награду јер она представља призанање за његов дугогодишњи рад на развијању
образовања у области спорта из, помало неуобичајене, перспективе хришћанске педагогије.
Професору Живановићу Награду за високо образовање, на свечаности у Београду 27.
јанура 2014. године уручио је министра Просвете, образовања и технолошког развоја проф.
др Томислав Јовановић.
У Образложењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за додељивање
Светосавске награде професору др Ненаду Живановићу стоји:
20. Проф. др НЕНАД ЖИВАНОВИЋ, редовни професор у пензији, Факултета спорта и
физичког васпитања Универзитета у Нишу
Проф. др НЕНАД ЖИВАНОВИЋ предлаже се за посебне резултате остварене у високом
образовању. Као дугогодишњи члан Друштва педагога физичке културе Србије и
Међународне струковне организације педагога физичке културе FIEP, дао је изузетан
допринос – не само развоју физичке културе у Србији, већ и целокупноj области друштвенохуманистичких наука.
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Професор Ненад Живановић не третира физичку вежбу само као телесну кретњу, чији је
циљ да се усаврше човекове способности, већ као „благодетну храну“ бићу човековом.
На основу те идеје изградио је сопствени правац развоја физичке културе који је назвао
Теоантропоцентризам.
Његов највећи успех је ширење идеје међу студентима и колегама да се час физичког
васпитања посматра не само као време физичке активности, већ и као емоционални
доживљај који доприноси физичком
интелектуалном и духовном уздизању ученика.
Др Ненад Живановић одликован је Златним крстом FIEP-а, који је до сада, у деведесето
годишњој историји ове организације, добило свега пет европских стручњака и петнаест
стручњака из целог света.
30. 01. 2014.
ПОЧЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА FUSE

Одржавањем Првог пленарног састанка, на Универзитету у Нишу је 30. јануара 2014. године,
свечано отоворен међународни пројекат “Јачање универзитетских служби и процедура за
потпуније учешће српских високошколских институција у европском простору високог
образовања ” (Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the
European Higher Education Area – FUSE), којим руководи ова високошколска институција.
Почетак реализације ФУСЕ пројекта је свечано отоворио ректор Универзитета у Нишу
проф. др Драган Антић. Скупу се обратила и проректор Универзитета у Нишу проф. др
Весна Лопичић.
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Проф. др Биљана Мишић Илић, кооринатор Пројекта, говорила је о његовом значају,
циљевима, партнерима и очекиваним резултатима. Она је, између осталог, истакла да је
општи циљ пројекта оснаживање универзитетских служби и побољшање одговарајућих
процедура као предуслова за потпуније укључивање високог образовања у Србији у
европски високошколски образовни простор.
Партенри на ФУСЕ пројекту, који у великој мери финансира Европска унија, су: Универзитет
у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу, Државни универзитет
у Новом Пазару, Виша туристичка школа у Београду, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, КОНУС (Конференција универзитета Србије),
СКОНУС (Студентска Конференција универзитета Србије), Middlesex University, Лондон,
Велика Британија, Jageillonian University, Краков, Пољска, University of Malaga, Шпанија,
Bamberg University, СР Немачка, Masaryk University in Brno, Република Чешка и Темпус
канцеларије у Србији.
Више информација о пројекту можете пронаћи на:
http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/issue/current
07. 02. 2014.
ОДРЖАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА О ШКОЛАМА „ВЕЖБАОНИЦАМА“

На Универзитету у Нишу 07. фебруара 2014. године, одржана је презентација и расправа о
реализацији пројекта„Подршка развоју људског капитала и истраживању – Опште образовање
и развој људског капитала“ који се финансира из средстава предприступне помоћи ЕУ и који
спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи
са Конзорцијумом који предводи „Hulla & Co. Human Dynamics KG“.
Извештај о реализацији Пројекта, поднели су председник Одбора за управљање Пројектом
и државни секретар у овом Министарству Мухедин Фијуљанин, вођа тима Конзорцијума
Евгениј Иванов и њихови сарадници.
Они су говорили о значају Пројекта који треба да допринесе реформи образовања, његовим
циљевима и задацима, као и начину прављења мрежа школа вежбаоница за обављење
наставне праксе студената факултета који образују наставнички кадар.
Састанку су присуствовали професори методике са факултета Универзитета у Нишу који су
поставили велики број питања и изнели низ примедби на досадашни ток реализације Пројекта.
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06-09.02.2014.
ПОСЕТА РУСКОЈ ЦАРИНСКОЈ АКАДЕМИЈИ

Делегација Универзита у Нишу, на челу са ректором проф. др Драганом Антићем, посетила је
почетком фебруара 2014. године седиште Руске царинске академије у Москви, на којој су са
ректором ове високошколске институције Виктором Степановичем Чечеватовом настављени
ранији разговори о могућим и реалним видовима сарадње.
Поред одржаних састанака, представници Универзитета у Нишу су учествовали и у раду
научне конференције ”Economic activities of customs authorities in term of Russia’s membership
in world trade organization: problems and their solutions” на Московској царинској академији.
Ректор проф. др. Антић је овом приликом представио програме и начин рада Универзитета у
Нишу, а на састанцима који су одржавани током трајања конференције теме разговора биле
су и могућности и начини сарадње Академије из Москве и Универитета у Нишу.
Ректор проф. др. Драган Антић и декан Економског факултета проф. др. Зоран Аранђеловић
са представницима Академије у Москви наставили су договоре за организовање заједничких
мастер студија. Договори око мастер програма започети су у Нишу новембра прошле године
и интезивно се настављају са тенденцијом да нове мастер студије на нашем Универзитету
буду организоване већ наредне године.
Као могући и реални видови сарадње планирана су и заједничка учешћа на пројектима
научних истраживања, организовање научних конференција, размена студената, наставника
и научника, гостовање професора са Царинске академије ради организовања обуке за
представнике царине у Нишу.
Такође, о могућностима сарадње разговарало се и са учесницима конференције који су
представници Универзитета из Италије, Белорусије, Ирана, Узбекистана и Казахстана.
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Нишку делегацију у Москви је представљала и доц. др Надежда Стојковић са Електронског
факултета у Нишу, која је одржала мастер-клас на тему “Structure of Academic Writing Formats“.
На Царинској академији је одржан и округли сто на тему “Dialogue of European Languages and
Cultures in International Economic Cooperation“ на коме је професорка Стојковић представила
научни часопис Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes (http://espeap.
junis.ni.ac.rs/index.php/espeap), и говорила о поступку оснивања, искуствима и сарадњи са
професофима широм света који су аутори текстова у часопису.
Домаћини су за све учеснике конференције организовали и обилазак Академије током ког су
представили програме обуке, као и изузетну техничку и технолошку опремљеност кабинета,
лабораторија и библиотеке и музеја који су свакодневно на располагању студентима.
Разговори о остварењу планиране сарадње биће интензивно настављени и током наредних
месеци.
Вест о посети делегације нишких професора објављена је и на сајту Московске царинске
академије.
Учесници конференције у Москви:
• Проф. др Драган Антић - ректор Универзитета у Нишу;
• Проф. др Зоран Аранђеловић - декан Економског факултета у Нишу,
• Доц. др Надежда Стојковић - шеф Катедре за опште образовне   предмете и професор
енглеског језика на Електронском факултету у Нишу;
• Роберта Фачинети – управница Департмана за стране језике и културу Универзитета у
Верони, Италија;
• доц. Ивон Безрука – Департман за стране језике и књижевност, Председник комисије за
ЕРАЗМУС програм Универзитета у Верони, Италија;
• др Генедиј Михајлович Борка - декан Факултета за менаџмент и хуманистичке науке на
Универзитету у Белорусији;
• Аида Сабировна Џунисова - Саветник амбасаде републике Казахстан у Руској федерацији;
• Доц. др Тулкин Насирович Пардаев - Виши војни институт Царина републике Узбекистана.
03. 12. 2014.
ОДРЖАН ИНФО ДАН ПОСВЕЋЕН ПРОГРАМУ HORIZON 2020

Нови програм финансирања научнотехнолошког развоја HORIZON 2020 представљен је на
Универзитету у Нишу 12. фебруара 2014. године.
Уводну реч је дао проректор Универзитета у Нишу проф. др Зоран Николић истичући
да програм HORIZON 2020 представља наставк FP7 програма у којем су истраживачи са
Универзитета у Нишу имали велики успех. Проректор Николић је нагласио да HORIZON
2020, као највећи програм подршке науци са буџетом од 78,6 милијарди евра, представља
нову еру у финансирању научног рада и да ту прилику треба да искористе истраживачи са
Универзитета у Нишу.

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ • број 1 (ЈАНУАР–ФЕБРУАР) 2014.

На Инфо дану су представљени циљеви, приоритети, стубови и финансијски аспект програма.
Национални координатор програма HORIZON 2020 др Радомир Жикић, помоћник министра
за европске интеграције и развојне и истраживачке програме и пројекте у образовању и
науци у Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Жељка Дукић, национална
контакт особа (NCP) за области Храна, Агро/Биотехнологија Здравље, говорили су о основној
структури програма HORIZON 2020, правилима, условима, процедурама, разликама у односу
на FP7 пројекте, првим позивима за пријаву пројеката , оганизацији мреже националних
контакт особа за подршку истраживачима и мотивацији за учешће у пројекту.
Пројекат су представили и: мр Светлана Богдановић/ NCP за Информационе и комуникационе
технологије и FET, мр Снежана Омић/ NCP за област Нанотехнологије, напредни материјали
и напредне производње и процеси, Милица Голубовић –Тасевска/ NCP за Инклузивна,
иновативна и рефлективна друштва Драган Сатарић/ NCP за области Безбедна, чиста и
ефикасна енергија и ЕУРОАТОМ, др Снежана Пашалић/ NCP за област Климатске промене,
заштита животне средине, ефикасност искоришћења ресурса и минералних сировина
др Mирослав Трајановић и др Милан Здравковић са Машинског факултета Универзитета
у Нишу говорили су на тему: Charter & Code – стандарди Европске Комисије у вези развоја
каријере истраживача у оквиру HORIZON 2020 програма, - EURAXESS Jobs - Јединствена
платформа за запошљавање истраживача у Европи.
Презентацији проиграма HORIZON 2020 су присуствовали истраживачи и учесници у
пројектима са Универзитета у Нишу.
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17. 02. 2014.
ПАВЛЕ РАНЂЕЛОВИЋ ДОБИТНИК НАГРАДЕ РУСКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ

Студент друге године Електронског факултета Унив
ерзитета у Нишу Павле Ранђеловић освојио је прву награ
ду на међународном конкурсу за фотографију Института
за правне науке и менаџмент Све - Руске полицијске асо
цијације.
Ранђеловић је једини учесник ван граница Русије који је
на овогодишњем конкурсу под називом “Лепота – кроз
очи младих” “The beautiful - through the eyes of young
generation”, добио награду. Иначе, Павле је добитник више
награда за фотографију на домаћим и међународним
такмичењима, учесник je неколико групних изложби, а
његови радови су објављивани у више часописа (ReFoto,
Moja Planeta као и на сајту светски познатог - Vogue Italia).
Диплома и поклон, добитнику су послати поштом.
Вест о овој награди објављена је и на сајту Института
за правне науке и менаџмент Све- Руске полицијске
асоцијације:
http://izuvpa.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=565?
Обавештење, које je о добитнику награде примио
ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић,
погледајте у оквиру вести на сајту
http://www.ni.ac.rs/novosti/niskom-studentu-prvanagrada-sve-ruske-policijske-asocijacije.html
На фотографијама, поред Павла Ранђеловића
на снимању, налазе се и два од пет радова које је
Павлепослао на конкурс. То су фотографије под
називом „Кањон Пиве“ и „Вишеград“.
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18. 02. 2014.
ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О ЕВОЛУЦИОНИМ ПРОЦЕСИМА

У организацији Центра за когнитивне на
уке Универзитета у Нишу, др Јелка Црно
брња Исаиловић, редовни професор на
Департману за биологију и екологију При
родно-математичког факултета Универзитета
у Нишу и виши сарадник на Институту за
биолошка истраживања „Синиша Станковић“
из Београда, одржала је 18. фебруара 2014.
године предавање под називом Хетеро
гена животна средина и еволуција хо
ми
нида. Предавање је дало општи преглед
еволуционих процеса са посебним освртом
на то како су промене у животној средини
утицале на еволуцију хоминида, након чега је уследила опсежна и занимљива дискусија.
20. 02. 2014.
ОТПОЧЕО ТЕМПУС ПРОЈЕКАТ SHESPSS

Првим пленарним састанком партнера, на Универзитету у Нишу је 20. фебруара 2014. године
свечано отпочела реализација Темпус пројекта „Јачање високог образовања у области социјалне
политике и социјалног рада“ (Strengthening Higher Education for Social Policy making and Social
Services delivery - SHESPSS), којим координира ова високошколска установа.
Речима добродошлице састанак је отворио ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић,
а потом су представници партнерских институција представили своје Универзитете. Кратки
сажетак историје, развоја и актуелне ситуације на Универзитету у Нишу изложила је проф. др Весна
Лопичић. Пројекат је представила координатор проф. др Јелисавета Тодоровић.
У питању је ТЕМПУС пројекат који (у највећој мери) финансира Европска унија, с општим циљем, као и
код свих ТЕМПУС пројеката, модернизације високог образовања у европским и централноазијским
земљама које нису у ЕУ, уз стручну помоћ партнера (тј. партнерских универзитета) из ЕУ, као и уз
финансијску помоћ саме ЕУ (односно њених одговарајућих агенција). SHESPSS је један од два
пројекта који су у последњем циклусу ТЕМПУС пројеката одобрени од Извршне агенције Европске
Уније за образовање, аудио-визуелне медије и културу (Education, Audiovisual and Culture Executive
Agency), чији је носилац Универзитет у Нишу. Буџет овог пројекта износи око 800.000 евра, од
чега ЕУ донира око 720.000 евра, а преостали део обезбеђују српски и европски универзитети
укључени у пројекат из сопствених средстава.
Ради се о међународном пројекту на коме учествује укупно десет партнерских институција из
Србије и европских земаља, а припада групи пројеката који се тичу реформе курикулума на нивоу
високог образовања.
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Поред Универзитета у Нишу, који је носилац пројекта, партнери на пројекту су:
Универзитет у Београду,
Универзитет у Новом Саду,
Универзитет Зеланд из Данске,
Универзитет Катанија из Италије,
Институт за образовање Универзитета у Лондону из Велике Британије,
Републички завод за социјалну заштиту из Београда,
Центар за самостални живот инвалида из Београда,
Удружење стручних радника социјалне заштите Србије, и
Асоцијација центара за социјални рад Србије
Главни циљ пројекта SHESPSS је јачање високог образовања у области социјалне политике и
социјалног рада кроз развој нових студијских програма и унапређење постојећих студијских
програма, као и кроз делотворно повезивање студијских програма са потребама у домену
социјалне заштите, односно са потребама на тржишту рада.

26. 02. 2014.
НЕКИ АСПЕКТИ УНАПРЕЂЕЊА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ

Имајући у виду значај интернационализације за унапређење система високог образовања, на
Универзитету у Нишу је у среду, 26. фебруара 2014. године, организован Округли сто на тему
: Неки аспекти унапређења високог образовања у Србији. У уводној речи проф. др Зоран С.
Николић, проректор за обезбеђење квалитета Универзитета у Нишу, указао је на значај процеса
интернационализације али и на чињеницу да не постоји јасна државна иницијатива којом би се
наметнула стратегија интернационализације високошколских институција. Према његовим речима,

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ • број 1 (ЈАНУАР–ФЕБРУАР) 2014.

с обзиром на то, високошколске институције морају појединачно да уграде интернационалну
активност у своју стратегију, најбоље у стратегију Универзитета којом би се посебно нагласила
интернационална мобилност студената, наставника и истраживача.
На Округлом столу су изложена четири предавања: др Душица Павловић, професор Медицинског
факултета, излагала је о смерницама за израду стратегије интернационализације и о мерама и
индикаторима квалитета интернационализације високог образовања. Професор Филозофског
факултета др Биљана Мишић Илић је говорила о активностима за унапређење капацитета
универзитета како би остварио ефикасније учешће у међународној академској сарадњи. Треба
посебно истаћи да ће поменута тематика бити разматрана у оквиру новог TEMPUS пројекта
FUSE који се реализује на Универзитету у Нишу у коме је наш универзитет координатор пројекта.
Др Данијела Ристић-Дурант са Универзитета у Бремену, Немачка, изнела је искуства о разним
аспектима интернационализације из угла свог универзитета. Посебан акценат је дат значају
мултидисциплинарних истраживања у креирању заједничког Европског простора истраживања
и иновација. Професор Електронског факултета др Вера Марковић је представила могућности и
перспективе мобилности наставника и сарадника Универзитета у Нишу.
Порука коју су послали учесници овог Округлог стола је да интернационализација високог
образовања није претња квалитету и његовом унапређењу, али да није неопходно спроводити све
видове интернационализације већ само оне за које постоје објективне и субјективне претпоставке.
Треба, међутим, инсистирати на активностима којима ће наше институције високог образовања
бити интернационално препознате и привлачне као средине за образовање и рад.
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