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23. 05. 2013.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА – „ЗАШТО СТУДИРАТИ У НИШУ“ – Проф. др Весна Лопичић

Проф. др Весна Лопичић, проректорица Универзитета у Нишу за међународну сарадњу,
одржала је презентацију на тему „Зашто студирати у Нишу.“ Презентација је реализована
на позив Иванке Станисављевић из Републичке привредне коморе, а била је намењена
делегацији из Италије у оквиру пројекта Аир.нет, који подржава успостављање директних
ваздушних линија дуж источне и западне јадранске обале, у циљу унапређења приступа
и повезаности комплетног подручја. Ова делегација је са представницима градског
руководства разговорала о укључивању Ниша у даљу сарадњу.
Пројекат се финансира из фондова Европске уније, а поред нишког и аеродрома у Трсту,
укључени су и аеродроми у Мостару и Барију. Циљ презентације „Зашто студирати у Нишу“
био је да се евентуално заинтересованим студентима из Италије приближе могућности
студирања на Универзитету у Нишу.
24 - 25. 05. 2013.
Научна конференција ТРАДИЦИЈА, МОДЕРНИЗАЦИЈА И ИДЕНТИТЕТИ III:
ДИЈАЛОГ КУЛТУРА И ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЈA НА БАЛКАНУ

Филозофски факултет у Нишу • Центар за социолошка истраживања • Пројекат: 179074
Центар за научно-истраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу
(Филозофски факултет, 24-25. мај 2012)
На Универзитету у Нишу у петак, 24. маја, отворена је дводневна научна конференција
Традиција, модернизација и идентитети III: Дијалог култура и партнерство цивилизацијa
на Балкану.
Конферeнција је одржана у организацији Центра за социолошка истраживања Филозофског
факултета у Нишу и Центра за научно-истраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу. После
свечаног отврања на Универзитету конферeнција je настављена на Филозофском факултету.
Програм одржане конференције можете преузети са линка:
http://www.ni.ac.rs/novosti/najava-naucne-konferencije-tradicija-modernizacija-identiteti.html
28. 05. 2013.
ТЕОРИЈА ГЕНЕРАЛИСАНИХ ИНВЕРЗА ОД 1906. ДО ДАНАС

Центар за научно-истраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу
организовали су предавање под насловом „Теорија генералисаних
инверза од 1906. до данас“, које је одржала др Драгана Цветковић
Илић, редовни професор Природно-математичког факултета у Нишу.
Предавање је одржано 28. маја у сали број 8 Универзитета у Нишу.
http://www.ni.ac.rs/novosti/najava-predavanja-prf-cvetkovic-ilic.html
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28. 05. 2013.
„КАКО ПОБОЉШАТИ УСПЕШНОСТ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ FP7 И CIP ПРОЈЕКАТА”

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Републике Србије, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, Министарство финансија и привреде Републике Србије уз подршку
ACCESS програма Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ), Универзитета у Нишу и NICAT кластера
(Универзитет у Нишу, 28. мај 2013)
На Универзитету у Нишу одржана је 28. маја једнодневна радионица „Како побољшати
успешност имплементације FP7 и CIP пројеката”, намењена научно-истраживачким
и развојним институцијама које на FP7 и CIP пројектима учествују као координатори или
партнери. Радионица је била намењена првенствено руководиоцима пројеката и особљу
из правног и финансијског сектора у самим институцијама. Циљ радионице био је јачање
капацитета научно-истраживачких и развојних институција у спровођењу ових пројеката.
Радионицу је у име Ректората Универзитета у Нишу отворио проф. др Ненад Д. Павловић,
проректор за научни рад и издавачку делатност.
27-29. 05. 2013.
ДЕЛЕГАЦИЈА ИЗ СРБИЈЕ НА СЕМИНАРУ У БЕРЛИНУ
„РАЗВОЈ АКАДЕМСКИХ ПРОГРАМА НА ЕНГЛЕСКОМ: КЉУЧ ЗА ИНТЕРНАЛИЗАЦИЈУ“

Проректор Весна Лопичић била је члан делегације из Србије, уз проф. др Слободана Ступара
и Мр Јасмине Николић која је учествовала на семинару “Развој академских програма на
енглеском: кључ за интернационализацију” у организацији Темпус програма Европске
комисије, а у оквиру пројекта Реформа високог образовања. Семинар је одржан у Берлину
на Универзитету Хумболт од 27. до 29. маја 2013. Седам индивидуалних презентација првог
дана и три групне презентације другог дана пратило је око 50 представника са разних
универзитета источне Европе. Ове изванредно корисне презентације о искуствима разних
сегмената Универзитета Хумболт могу се наћи на адреси:
http://berlin2013.bolognaexperts.net/page/presentations
30. 05. 2013.
ОТВАРАЊЕ ПРВЕ АСТРОНОМСКЕ ОПСЕРВАТОРИЈЕ У НИШУ И ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА
„АСТРОНОМИЈА ИЗ ФОТЕЉЕ“

www.teleskoponline.info
На Природно–математичком факултету Универзитета у Нишу је 30. маја, у присуству многобројних
медија, свечано отворена прва астрономска опсерваторија у Нишу, уз промоцију пројекта
„Астрономија из фотеље“. Пројекат су реализовали студенти Департмана за физику Природно–
математичког факултета и чланови Астрономског друштва „Алфа“ под менторством проф. др
Драгана Гајића, уз финансијску подршку компаније „Филип Морис“ кроз Програм „Покрени
се за будућност“. Опсерваторија је опремљена за посматрање ноћног неба и Сунца, а њене
сервисе моћи ће да користе сви заинтересовани грађани – поклоници астрономије. Ради
лакшег приступа, посматрања су могућа не само из опсерваторије, већ и преко интернета.
Скуп је у име Ректората Универзитета у Нишу поздравио проф. др Ненад Д. Павловић,
проректор за научни рад и издавачку делатност.
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30. 05. 2013.
ПРЕДЛОЗИ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ – У СКЛАДУ СА
ПОСТАВКАМА ПРОЈЕКТА (FUSE)

Проректор Весна Лопичић примила је у четвртак, 30. маја 2013. господина Ибрахима Кхаjата,
представника агенције - Могућности без граница са седиштем у Дубаију. У пратњи декана
Електронског факултета проф. др Драгана Јанковића и проф. др Дејана Ранчића, уважени
гост је дошао са предлозима за интернационализацију Универзитета у Нишу.
Уважавајући компаративне предности Ниша, господин Кхаjата је изнео идеје за проширење
међународне сарадње Универзитета у Нишу и његово боље укључивање у економске
токове кроз интернационалне активности. Ове идеје су у складу са поставкама пројекта
Fostering University Support Services and Procedures for Full Participation in the European Higher
Education Area (FUSE) којим је Универзитет у Нишу аплицирао код Европске комисије.
31. 05. 2013.
ДРУГИ САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ HRS4R СТРАТЕГИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

У петак, 31. маја 2013. одржан је други састанак радне групе за израду HRS4R стратегије
Универзитета у Нишу ( претходни састанак одржан 11.05.2013., у кабинету проректора
Универзитета, проф. др Весне Лопичић).
Тим за имплементацију у саставу: проф. др Весна Лопичић, координација и подршка нивоа
менаџмента, проф. др Мирослав Трајановић, координација са EURAXESS мрежом, проф. др
Драгана Цветковић-Илић, представник у другој кохорти, Кристина Анђелић, правник, обезбеђење
и тумачење универзитетских аката, Жељко Џунић, обезбеђује приступ информацијама и Милан
Здравковић, техничка координација процеса евалуације и израде акционог плана, размотрио је
методолошке могућности за израду HRS4R стратегије Универзитета и дефинисање методологије.
Чланови тима су преузели задатке које треба реализовати до наредног састанка.
31. 05. 2013.
Mеђународни научни скуп
СВЕТИ ЦАР КОНСТАНТИН И ХРИШЋАНСТВО

Центар за црквене студије, Ниш. Институт за православне хришћанске студије Универзитета у Кембриџу, Центар за
византијско–словенске студије „Иван Дујчев“, Софија, Институт за национална и верска питања, Солун, Одељење за историју
Филозофског факултета у Београду, Филозофски факултет у Нишу
(Филозофски факултет, 31. мај – 2. јун 2013)
Тродневни међународни научни скуп чији је домаћин и организатор Филозофски факултет
у Нишу окупио је стручњаке више научних дисциплина из пет европских универзитетских
центара – Кембриџа, Солуна, Софије, Београда и Ниша. Научни скуп посвећен Светом цару
Константину и хришћанству организован је у оквиру програма прославе јубилеја 17 векова
од доношења Миланског едикта.
Отварању овог међународног научног скупа и пленарном заседању у амфитеатру
Филозофског факултета у Нишу присуствовао је у име Ректората Универзитета у Нишу проф.
др Ненад Д. Павловић, проректор за научни рад и издавачку делатност.
http://www.sveticarkonstantin.org/index_srbski.html
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31. 05. 2013.
Монографија „УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 2013“

Припрема текста монографије „Универзитет у Нишу 2013“ је
завршена и рукопис предат штампарији, технички припремљен
за штампу.
Монографија се публикује у двојезичном издању – на српском
и енглеском језику – формата 220x275, обима 72 странице, у
колору. Тираж публикције је 500 примерака.

31. 05. 2013.
СИМПОЗИЈИМ НИШ И ВИЗАНТИЈА XII У ЗНАКУ КОНСТАНТИНА

Међународни симпозијум византолога “НИШ И ВИЗАНТИЈА XII“ свечано је отворен 3. јуна
на Универзитету у Нишу. У години обележавања јубилеја Миланског едикта Симпозијум се
одржава под насловом „CОNSTANTINE, IN HOC SIGNO VINCES 313 – 2013” и траје до 06. јуна.
Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић, рекао је на свечаном отварању да у
години када човечанство обележава значајан јубилеј – 1700 година од проглашења Миланског
едикта и када је наш Град центар свих свечаности које обележавају овај јубилеј, одржавање
научног скупа мултидисциплинарног карактера који окупља истакнуте научне раднике јесте
она права мера доприноса Универзитета, као академске установе, обележавању јубилеја.
Свечаном отварању су присуствовали Његова светост патријарх српски Иринеј, градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић, председник Скупштине града проф. др Миле Илић, начелник
Нишавског управног округа др Александар Цветковић, владика нишки др Јован, београдски
надбискуп Станислав Хочевар, проректори Универзитета у Нишу и велики број домаћих и
страних византолога.
У оквиру симпозијума, Радослав Павловић, саветник председника Републике за културу, отворио
је изложбу Завода за заштиту споменика културе Ниш. Поставка под називом “Наисус-Медијана”
која документује археолошке налазе са овог изузетно значајног локалитета, Константиновог
родног града, приређена је у згради Универзитета у Нишу где остаје до краја месеца.
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04. 06. 2013.
ВИОЛИНИСТА НЕМАЊА РАДУЛОВИЋ ПРОМОВИСАН У ПОЧАСНОГ ДОКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА

Виолиниста светског гласа Немања Радуловић свечано је промовисан у почасног доктора
Универзитета у Нишу 04. јуна 2013. године.
Најавише признање Универзитета у Нишу - почасни докторат, младом виртуозу на виолини
доделио је ректор Универзитета проф. др Драган Антић који је истакао да Радуловић својим
изузетним талентом и несвакидашњим презентовањем музичке уметности служи као узор
свим младим људима који теже успеху и савршенству, како у уметности, тако и у науци.
Декан Факултета уметности проф. др Сузана Костић је овом приликом истакла да Радуловићеву
једноставност у интерпретацији музике на виолини треба уздићи на пиједестал а његову
харизму назвала је анђеоском.
Лауреат почасног доктората Немања Радуловић, иначе рођени Нишлија, искренао је захвалио
на добијеном признању, истичући да му оно још више значи јер је дошло са највише
високообразовне установе његовог родног града. Своју захвалност, најмлађи почасни
доктор Универзитета у Нишу, исказао je како најбоље уме - кроз музику. Помоћ у премијерном
извођењу једне од нумера пружио му је Александар Седлар, колега музичар и диригент.
Свечаност доделе почасног доктората истакнутом виолинисти изазвала је велику пажњу
стручне и шире јавности града, као и медија.
http://www.ni.ac.rs/novosti/viloinista-nemanja-radulovic-promovisan-u-pocasnog-doktorauniverziteta.html
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04. 06. 2013.
НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ
Култура, наталитетска политика и демографска репродукција у југоисточној Србији

Ниш, 04. јун 2013. почетак 10.00, Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Ниш, Ћирила и Методија 2, IV спрат
http://www.ni.ac.rs/novosti/najava-naucnog-simpozijuma-na-ﬁlozofskom-fakultetu.html
Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитет у Нишу, у сарадњи са Центром за
социолошка истраживања Филозофског факултета Универзитета у Нишу, организовали су
трећи научни симпозијум, на тему: Култура, наталитетска политика и демографска
репродукција у југоисточној Србији. Симпозијум је одржан у оквиру реализације
истраживачких циљева макропројекта Становништво Југоисточне Србије: друштвена и
културна динамика.
Тематски оквир/проблемска поља научног скупа:
1. Социо-културне карактеристике и детерминанте рађања у Србији, са посебним освртом на Југоисточну Србију.
2. Утицај културе у најширем смислу (традиције, морала, здравства, образовања, васпитања, етничке субкултуре) на однос према
репродукцији.
3. Стратешки правци деловања глобалних и локалних фактора у области наталитетске и популационе политике: а) улога државе;
б) улога породице; в) улога локалне самоуправе; г) улога школе; д) улога здравствене културе и здравствених институција.
4. Компаративно истраживање искустава разних земаља, друштава, у области наталитетске политике у региону, Европи и свету.
5. Предлози за нормативно конструисање модела наталитетске политике у условима српског друштва у транзицији.
6. Иницијативе за израду програма културне акције на плану подстицања наталитета у југоисточној Србији.
05. 06. 2013.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА КИНЕ У НИШУ

Свечано отварање Дана Кине у Нишу одржано
је у среду, 5. јуна 2013. године на Електронском
факултету. Овој свечаности присуствовала је проф.
др Весна Лопичић, проректор Универзитета у Нишу
за међународну сарадњу. Дани Кине обележавају
завршетак програма учења кинеског језика кроз
који је у организацији Студентског културног центра
прошло већ 200 студената Универзитета у Нишу.
Отварању ове манифестације присуствовали су
представници Кинеске амбасаде у Србији, Xу Хонг,
саветник за културу, Цхен Yудонг, први секретар и
Цхенг Каи, аташе, поред акредитованих новинара
и самих професора кинеског језика. Музичкосценском перформансу присуствовали су и
ученици наших школа, студенти Електронског
факултета као и заинтересовано грађанство.
Манифестација Дани Кине траје од 5. до 7. јуна.
Сусрет са кинеском културом започео музичким перформансом

Гости и представници кинеске амбасаде
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05. 06. 2013.
НОВИ САЈТ ЈУНИС-а

Јунис је овог месеца пустио свој нови сајт на адреси www.junis.ni.ac.rs. Сајт је израђен
Responsive технологијом, где се страница прилагођава резолуцији вашег уређаја, било да
је то таблет, телефон или рачунар. Преко новог сајта је такође могуће поднети захтев за
техничком подршком, било да се ради о раднику Универзитета или спољном кориснику.

05. 06. 2013.
СИСТЕМ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

ЈУНИС је увео новину у свом раду и односу са својим корисницима, а све у циљу бржег
реаговања и решавања проблема корисника. Систем техничке подршке се ослања на
RedMine систем, отвореног кода. Сваки захтев упућен телефоном, мejлом или преко web
стране ЈУНИС-а се бележи и додељује сектору који захтев даље прати и на адекватан начин
реагује правовремено и квалитетно.
06. 06. 2013.
ОПТИЧКИ ЛИНК КА ТЕХНИЧКИМ ФАКУЛТЕТИМА

ЈУНИС је пружио подршку екипи са Eлектронског факултета и компанији Поглед, у решавању
вишегодишњег проблема на оптичком линку који спаја чвориште у ЈУНИС-у са кампусом
техничких факултета, а који је у прекиду био 18 месеци.
06. 06. 2013.
ЈУНИС KAO LIR

Универзитет у Нишу се регистровао код Европске IP мреже, RIPE, као Локални Интернет
Регистар. Као чланица RIPE-e, ЈУНИС има право да самостално управља расподелом мрежних
ресурса, IP адресама као и полисама саобраћаја у оквиру нашег аутономног система
(AS13303).
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06. 06. 2013.
ПРОЈЕКАТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ И ЈУНИСА

У току је реализација пројекта „Адаптација и опремање корисничког простора
Универзитетскe библиотекe ‘’Никола Тесла’’ и Јединственог универзитетског
научно-наставног информационог система Универзитета у Нишу (ЈУНИС)“. Радови су
започети у фебруару, а по динамици извођача радова завршетак је предвиђен за средину јула.
06. 06. 2013.
ОТВОРЕН ЈЕ ТРЕЋИ ПОЗИВ ЗА ПРОГРАМ МОБИЛНОСТИ

Oтворен је ТРЕЋИ позив за програм мобилности у оквиру ERASMUS MUNDUS пројекта EUROWEB.
Конкурс је отворен до 15. јула 2013. Позив се односи на све типове размене изузев Мастер програма.
13. 06. 2013.
ИЗЛОЖБА „УЉЕ НА ПЛАТНУ“

Поводом Дана Универзитета у Нишу отворена је још једна изложба у организацији Студентског
културног центра: “ Уље на платну“ на којој су приказани радови академских сликара Будимира
Цветковића Буде и и Божидара Милића Тисина. Изложба је главном холу Универзитета у Нишу
и траје до краја месеца.
13-14. 06. 2013.
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА «НИКОЛА ТЕСЛА» НА РАДИОНИЦИ ПРОЈЕКТА
«EUROPEANA NEWSPAPERS»

У оквиру пројекта Europeana Newspapers, у Београду је 13. и 14. јуна 2013. године одржана
радионица о уређивању и оцени квалитета дигитализованог библиотечког садржаја, на
којој је учествовао и представник Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ из Ниша.
Пројекат Europeana Newspapers (http://www.europeana-newspapers.eu/) је трогодишњи пројекат
на коме као равноправни партнери учествују 18 највећих европских библиотека и тридесетак
библиотека као придружени партнери, међу којима је и Универзитетска библиотека «Никола Тесла»
из Ниша. Овај пројекат има за циљ дигитализацију и стављање у јавни домен новина и новинских
чланака објављиваних пре Другог светског рата, на двадесет различитих језика, укључујући и српски.
13. 06. 2013.
ПРЕДСТАВЉЕН АЛМАНАХ „ДАНИЦА“

Представљањем ретроспективе двадесетогодишњег излажења алманаха »Даница» 11.
јуна 2013. године Огранак Вукове задужбине у Нишу придружио се обележавању Дана
Универзитета у Нишу.
У организацији председнице Нишког огранка мр Милунке Митић представљени су радови нишких
аутора објављени у «Даници» у протеклих 20 година, као и радови аутора ван Ниша о нашем граду.
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14. 06. 2013.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА УНИВЕРЗИТЕТА

Свечаном академијом, у присуству бројних званица и доделом признања истакнутим
професорима и најбољим студентима, Универзитет у Нишу је обележио 48 година успешног
образовног, научног и уметничког рада.
Свечаност су поздравним говорима отворили ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган
Антић и председник Савета проф. др Саша Кнежевић.
Обележавање годишњице су честитали проф. др Слободан Ступар, помоћник министра
просвете, науке и технолошког развоја за високо образовање, потпредседник САНУ
академик Љубиша Ракић и градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић.
У име свих српских државних универзитета честитке је пренео председник КОНУС-а и
ректор Универзитета у Београду проф. др Владимир Бумбаширевић а ректор Универзитета
“Пајсије Хиландарски” из Пловдива проф. др Запрајан Козлуџов упутио је поздраве са
иностраних партнерских универзитета.
На свечаном обележавању Дана Универзитета први пут су додељена новоустановљена
признања професорима који су значајно допринели остваривању основне делатности
Универзитета и подизању академске заједнице на виши ниво. Традиционално су додељена
признања и најбољим дипломираним студентима у школској 2011/2012. години.
За истакнути допринос развоју Универзитета у Нишу додељена су следећа признања:
Златни знак Универзитета у Нишу - др Властимиру Николићу, редовном професору, декану
Машинског факултета у Нишу.
Сребрни знак Универзитета у Нишу: др Љиљани Живковић, редовном професору, декану
Факултета заштите на раду у Нишу, др Бориславу Каменову, редовном професору, продекану
за међународну сарадњу и издавачку делатност Медицинског факултета Универзитета у Нишу
и др Драгану Жунићу, редовном професору Факултета уметности Универзитета у Нишу.

За постигнуте успехе у школској 2011/2012. години признање Сребрни знак додељено је и
најбољим студентима Универзитета који су завршили студије.
Сребрни знак Универзитета са уписаним текстом “Најбољем студенту који је завршио
основне академске студије Универзитета у Нишу у школској 2011/2012. години” додељен
је: Милану Марковићу са Економског факултета у Нишу и Ирени Раци са Природноматематичког факултету у Нишу.
Сребрни знак Универзитета са уписаним текстом “Најбољем студенту који је завршио мастер
академске студије Универзитета у Нишу у школској 2011/2012. години” добили су:
Душан Ранђеловић са Грађевинско-архитектонског факултета, Александар Глигоријевић
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са Економског факултета, Марија Цветковић са Природно-математичког факултета и Маја
Јовановић са Факултета уметности.
Сребрни знак Универзитета са уписаним текстом “Најбољем студенту који је завршио
интегрисане академске студије Универзитета у Нишу у школској 2011/2012. години” припао
је: Милану Стојиљковићу студенту Медицинског факултета и Милени Лукић која је завршила
Електронски факултет.
Свечаност је својом музиком увеличао и Академски хор Студентског културног центра
Универзитета у Нишу под вођством диригента мр Зорана Станисављевића.
http://www.ni.ac.rs/novosti/univerzitet-u-nisu-oblezio-48-godina-rada.html
14. 06. 2013.
ДОДЕЉЕНЕ ПОВЕЉЕ УНИВЕРЗИТЕТА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ФАКУЛТЕТА

У оквиру обележавања 48 година постојања и рада Универзитета у Нишу шеснаесторо
најбољих студената факултета овог Универзитета добило је специјална признања
– Повеље Универзитета. Најуспешнијима на основним академским, мастер академским и
интегрисаним академским студијама, повеље је уручио проректор за наставу проф. др
Добрица Живковић у присуству проректора Ненада Павловића и Зорана Николића.
Повељу Универзитета у Нишу - најбољим студентима факултета који су завршили основне
академске студије у школској 2011/2012. години добили су: Марија Томић - Факултет
уметности, Милица Стефановић- Машински факултет Никола Јанковић - Филозофски
факултет, Александар Милетић - Технолошки факултет у Лесковцу, Дуња Дубајић - Правни
факултет, Марија Јовановић - Учитељски факултет у Врању, Ивана Костадинов - Грађевинскоархитектонски факултет, Ивана Стевић - Факултет спорта и физичког васпитања, Даница
Ћирић - Факултет заштите на раду.
Повеља Универзитета у Нишу - најбољим студентима факултета који су завршили мастер академске
студије у школској 2011/2012. години уручена је: Ани Костадиновић - Факултет заштите на
раду, Јасмини Ноцић - Филозофски факултет, Немањи Марковићу - Машински факултет,
Драгану Тротеру - Технолошки факултет у Лесковцу, Марку Јанковићу - Милтидисциплинарене
мастер академске студије Универзитета, Немањи Цветковићу - Факултет спорта и физичког
васпитања, Владимирки Јовић Ђорђевић - Учитељски факултет у Врању.
http://www.ni.ac.rs/novosti/dodeljena-priznanja-najboljim-studentima-fakulteta-univerziteta-u-nisu.html
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14. 06. 2013.
ЧЕСТИТКА НАЦИОНАЛНЕ АКАДЕМИЈЕ УМЕТНОСТИ - СОФИЈА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ
ОД РЕКТОРА СВЕТОСЛАВА КОЛАКОВА

Поштовани професори и студенти Универзитета у Нишу, дозволите ми да вас уверим у
најдубље поштовање које Национална академија уметности у Софији има за вас и ваша
достигнућа. Честитамо вам на изузетној чињеници да већ 48 година спроводите узвишену
образовну мисију у толико много различитих професионалних области.
Ово је такође и прилика да вам честитам на вашим високим достигнућима у нашој
заједничкој мисији - визуелној уметности. Молим вас, примите наше топле поздраве и жеље
за континуирани успех у осветљавању пута у области науке, образовања и уметности.
14. 06. 2013.
ЧЕСТИТКА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ ОД ЦЕНТРА ЗА СТРАТЕШКА ИСТРАЖИВАЊА И
НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ - БЕОГРАД

Поводом Дана Универзитета у Нишу, Центар за стратешка истраживања и националне
безбедности из Београда, чији је члан и проф. др Добрица Живковић, упућује искрене
честитке Универзитету у жељи успешније реализације програмских задатака, као и садржаја
на свом пољу науке.
Директор Центра, академик проф. др Нешковић, и сарадници академик проф. др Биочанин
и проф. др Међедовић.
17-29. 06. 2013.
НАИСУС - ЦАРСТВО МОЗАИКА

Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу,
организовали су изложбу мозаика студената Факултета уметности
Универзитета у Нишу у оквиру програма обележавања 1700.
годишњице проглашења Миланског едикта на Универзитету у
Нишу. Изложба је отворена 17.06.2013. године и посетиоцима
била је доступна до 29.06.2013. године у сали број 8 у приземљу
зграде Универзитета у Нишу.
https://plus.google.com/photos/108788792316573700532/albums/5890733334635559889?authkey=CLj0jeavhdbyqgE
17. 06. 2013.
ПСИХОЛОШКО САВЕТОВАЛИШТЕ

Одржана је традиционална Психолошка радионица чија је тема овог пута била „Породица
– камен темељац или камен спотицања“. Радионица је изазвала велико инетерсовање
студената који су излагања стучњака пратили у препуној свечаној сали Универзитета.
Радионицу су организовали Савез студената и Студентски парламент Универзитета у Нишу,
укључујући се тиме у програм прославе Дана Универзитета у Нишу.
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18. 06. 2013.
ДОДЕЛА СПОРТСКИХ ОДЛИЧЈА

Обележавање Дана Универзитета је завршено 18. јуна доделом спортских одличја најбољим
студентима Универзитета у Нишу, који су освојили прва места у такмичењима у оквиру
Универзитетске спортске лиге у оргаизацији Студентског културног центра Универзитета у Нишу.

19. 06. 2013.
АПЛИКАЦИЈА „НАУЧНЕ АПЛИКАЦИЈЕ АКАДЕМСКОГ ОСОБЉА“

Завршена је израда web портала апликације „Научне публикације академског особља“,
према одлуци Сената са седнице одржане 20.5.2013. Деканима свих факултета Универзитета
у Нишу достављено је одговарајуће упутство за примену апликације. Сваки научни радник
Универзитета у Нишу биће обавезан да попуни сопствени научни картон, а подаци са
картона ће бити једини релевантни подаци при сваком наредном избору у научно звање
као и при пријави докторске дисертације.
20. 06. 2013.
ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА NTNU ИЗ TRONDHEIMA

Представнице NTNU, Универзитета из Trondeheima, Г-ђе Hilde Skie и Julija Zazigina, посетиле
су Универзитет у Нишу са намером да унапреде већ постојећу сарадњу између ова два
Универзитета. Одржани састанци представника NTNU Универзитета и руководства
Универзитета у Нишу имали су за циљ побољшање академског живота студената, укључених
у размену под називом Serbia–Norway Scholarship Scheme. Представнице NTNU
Универзитета из Trondeheima, састале су се и са студентима који су добили одобрење да
буду гостујући студенти у оквиру поменуте размене. Као и неколико година (семестара)
уназад студенти Универзитета у Нишу, на основу показаних резултата омогућили су
коришћење 105 датих стипендија на овом престижном Универзитету.

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ • БРОЈ 1 (МАЈ–ЈУН) 2013.

20. 06. 2013.
ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИЦА ТЕМПУС КАНЦЕЛАРИЈЕ

Универзитет у Нишу посетиле су 20. јуна 2013. године представнице Темпус канцеларије
из Београда Марија Филиповић Ожеговић, управница са сарадницама Нином Стојановић
и Иреном Жувела. Том приликом су са ректором проф. др Драганом Антићем разговарале
о постојећим центрима Универзитета у Нишу и присуствовале конференцији коју је, у
оквиру пројекта KNOWTS, организовао проф. др Иван Милентијевић. Њима је током посете
презентована опрема купљену у оквиру пројекта СИГМУС. Домаћин представницама
Темпус канцеларије била је проректор Весна Лопичић.
25. 06. 2013.
ПРЕДАВАЊЕ ПРОФ. ДР МАКОТО МИНАТОА ИЗ ЈАПАНА

На Универзитету у Нишу у организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и
Универзитета у Нишу, у уторак 25. јуна 2013. године одржано је јавно предавање “Синтеза,
реактивност и кристалне структуре нових силилхидридо комплекса молибдена са
полидентатним фофсиноалкил-силил лигандима” професора др Макото Минатоа.
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