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03. 07. 2013.
ЧАСОПИС „PHILOLOGIA MEDIANA“
УВРШТЕН У НАУЧНУ КАТЕГОРИЈУ М51

Часопис за филолошке науке Филозофског факултета Универзитета
у Нишу Philologia Mediana на седници Матичног одбора за језик и
књижевност у Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, која је одржана у Београду у среду, 3. јула
2013. године, уврштен је у научну категорију М51 (истакнути научни
часопис).
04. 07. 2013.
ПРОМОВИСАН 21. ПОЧАСНИ ДОКТОР УНИВЕРЗИТЕТА

Др Емануел Гдутос, редовни професор Демокритовог
универзитета Тракије (Ксанти, Грчка), постао је 21.
почасни доктор Универзитета у Нишу.
На цермонији одржаној 04. јула 2013. године почасни
докторат професору Гдутосу уручио је ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић.
Иницијативу за доделу почасног доктората проф.
Гдутосу поднео је Грађевинско-архитектонски факултет
у Нишу а усвојио Сенат Универзитета, ценећи допринос
који је он показао у афирмацији ове две институције у
академским и научним круговима широм света.
Биографију професора Гдутоса можете погледати на
сајту:
http://www.ni.ac.rs/novosti/promovisan-21-pocasnidoktor-univerziteta.html

05. 07. 2013.
СТРУЧНИ СКУП ОД БИБЛИОГРАФИЈЕ ДО ТЕСЛАПЕДИЈЕ

Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ из Ниша • Музеј Николе Тесле из Београда (Универзитет у Нишу, 4-5. јули 2013)
Дводневни стручни скуп био је посвећен презентацији активности Музеја Николе Тесле из
Београда, Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ из Ниша и Милована Матића, цењеног
библиографа Николе Тесле, на изради библиографије, прикупљању и обради грађе о Николи Тесли.
Посебно интересантно било је представљање резултата обраде личног прес-клипинга Николе
Тесле који представља изузетно вредну и значајну колекцију из његове личне заоставштине.
На скупу је било говора и о заједничким активностима у развоју пројекта „Теслапедија“ као и о
заједничком учешћу на конкурсима за пројекте популаризације науке.
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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05. 07. 2013.
АМЕРИЧКИ МАТЕМАТИЧАР СВЕТСКОГ ГЛАСА ПРОФ. ДР СЕРГЕЈ АБРАМОВИЧ
СА ДРЖАВНОГ УНИВЕРЗИТЕТА ЊУЈОРК У ПОТСДАМУ
(Sergei Abramovich, State University of New York at Potsdam, USA , Fulbright Specialist Program Presentation),
У ГОДИШЊАКУ ЗА 2013. ГОД. ГОВОРИ О СВОЈОЈ ПОСЕТИ УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ

Професор Абрамович у новом броју Потсдамског Годишњака за 2013. годину говори о својој прошлогодишњој посети Универзитету у
Нишу, успостављеној формално-академској
сарадњи између Универзитета Њујорк у
Потсдаму и Универзитета у Нишу, и о четири
своја предавања која је као гост одржао на
Универзитету и Природно-математичком факултету. На Универзитету у Нишу, одржао је
предавање на тему „Технологија и савремени
курикулум математике“. Његова посета била
је у организацији професорке Поповић, која
је успела да организује и три ТВ интервјуа.
Један од тих ТВ интервјуа можете погледати
на линку:
http://www.nuit.ni.ac.rs/ index.php?option=com_
hwdvideo share&task=viewvideo&Itemid=5 5&
video_id=202.
05. 07. 2013.
УСПОСТАВЉАЊЕ САРАДЊЕ СА ИНСТИТУТОМ У ТУЛИ, РУСИЈА

Почетком јула, Удружење “Српско-руска веза”, чије је седиште у Сремским Карловцима - центру руске емиграције у
Србији, обратило се Универзитету у Нишу са предлогом да
се успостави сарадња са Институтом законодавства и руководства Руске полицијске асоцијације из Туле.
Универзитет у Нишу је прихватио ову иницијативу и у току је обострано потписивање одговарајућег уговора о научној сарадњи. Циљ уговора је развијање међународних контаката
у области научног и хуманитарног рада и културних активности ове две високошколске
институције.
Институт у Тули има Правно-управни
факултет и катедре за филозофију и културологију, опште-хуманитарне и социолошке науке, менаџмент и економију,
природне науке и информационе технологије, грађанско, јавно, кривично, управно право и финансијско-правне науке,
примењено стручно усавршавање, као и катедру за филологију.
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18. 07. 2013.
ТЕМПУС ПРОЈЕКАТ „ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ“

Темпус пројекат „Једнак приступ за све“, по речима доцента др Горане Ђорић, координатора
пројекта EQUI-ED, бави се стварањем структуктуралних претпоставки на националном нивоу
с циљем да се унапреди приступ сфери високог образовања и да се свима пружи могућност
да постану студенти - повећање једнакости међу свим средњошколцима приликом уписа на
факултет. Десет матураната који потичу из друштвено рањивих група међу којима су: Александар
Ценић, Гордана Радовановић, Марко Гојковић и Татјана Шабановић добили су индексе жељених
факултета Универзитета у Нишу. У оквиру пројекта индексе на државним универзитетима у
Србији добило је 50 нових бруцоша. Рад са бруцошима овде се не завршава, већ ће се наставити
њихово праћење током прве године студија, како би их ментори подстакли и додатно охрабрили
да стекну још веће самопоуздање и наставе са успехом студије.

Руководиоци пројекта са бруцошима

Александар Ценић и менторка Александра Николајевић
19. 07. 2013.
“СТУДИРАЊЕ У ИНОСТРАНСТВУ ИЗ МОГ УГЛА” - трибина студената из дијаспоре

У организацији Студентског парламента Универзитета у Нишу и Канцеларије за дијаспору
Града Ниша четворо српских студената из иностранства: Наталија Николић (Аустрија),
Филип Поповић ( Италија), Белинда Гросзман (Француска) и Димитрије Тасић (САД), су у
90-минутној интерактивној трибини поделили своја међународна студентска искуства са
нишким студентима и одговарали на њихова питања. Предавање се одржало у сали бр. 8
Ректората Универзитета у Нишу.
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30. 08. 2013.
ПОСЕТА БЕЛОРУСКОГ АМБАСАДОРА РЕКТОРАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Његова Екселенција амбасадор Републике Белорусије Владимир Чушев, у пратњи саветникa
за трговинске и економске односе др Григорија Громика и почасног конзула Зорана Вуловића,
посетио је Универзитет у Нишу. У разговору са ректором ове високошколске институције
проф. др Драганом Антићем амбасадор Чушев је изразио интерес за успостављање ближе
приредне, културне, али и образовне, научне и омладинске сарадње Белорусије и Србије.
Први човек белоруске дипломатије у Србији је предложио да Универзитет у Нишу успостави
сарадњу са Државним универзитетом у Витепску, граду који ће се ускоро побратимити
са градом Нишом. Према његовим речима чврсте темеље духовних и културних односа
белоруског и српског народа који се заснивају на словенском и православном јединсту,
култури и језику који сежу у византијску цивилизацију, треба неговати и на универзитетском
нивоу што се, како је нагласио, већ чини са са универзитетима у Београду, Новом Саду и
Крагујевцу.

Ректор Антић је високог госта упознао са саставом и величином Универзитета у Нишу,
истакавши притом да ова високошколска институција, водећи се геслом да наука нема
граница, негује богату међународну сарадњу. Он је нагласио и да би му било велико
задовољство да оствари партнерске односе са универзитетом у Белорусији.
Двојица саговрника су начелно постигли сагласност да се припреми протокол о сарадњи
који подразумева учешће у заједничким пројектима, израду публикација, али и зближавање
и заједнички рад разних истраживачких група и научника као и појединаца, што би према
њиховом мишљењу још више учврстило уговорне везе. Његова Екселенција амбасадор
Владимир Чушев и ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић, овом приликом су
разменили пригодне поклоне.
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09. 09. 2013.
НИКОЛА ПЕКОВИЋ, СТУДЕНТ ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА
У НИШУ, НА 66. СВЕТСКОМ КУПУ ХАРМОНИКЕ У КАНАДИ ОСВОЈИО ДРУГО МЕСТО

Млади хармоникаш Никола Пековић (21), студент четврте године Факултета уметности
Универзитета у Нишу не престаје да ниже успехе. Недавно је на 66. Светском купу хармонике
у Канади, освојио друго место. У финалу такмичења у Канади Никола се такмичио са представницима из Кине, Литваније и Русије. Победник
овог престижног такмичења у Викторији је Рус Александар Колоницев, који је од српског музичара
имао само 0,03 поена више.
После овог такмичења, Николу чека још једно
велико такмичење, Светски трофеј у Самари 23.
септембра, у Русији, која се сматра колевком хармонике и чија је школа хармонике најбоља на свету.
Пре тог такмичења, Николу очекују нови изазови,
најпре одлазак у Италију на једно од најстаријих
такмичења на хармоници, у Кастел Фидарду.
Овај млади хармоникаш који свира у класи професора мр Миљана Бјелетића, каже да велику
захвалност за постигнути успех дугује и Факултету
уметности. Никола ван Србије жели да се усавршава, али не и да напусти своју домовину јер жели
да стечено знање пренесе једног дана на своје
ученике.

09. 09. 2013.
ПОТПИСАН УГОВОР О МЕЂУНАРОДНОЈ
САРАДЊИ СА ФАКУЛТЕТОМ У ЉУБЉАНИ

Ректор Универзитета у Нишу професор др
Драган Антић потписао је 9. септембра
2013. године Уговор о сарадњи са деканом
Факултета за менаџмент и право“МЛЦ“ у
Љубљани професором др Сречком Девјаком
чиме је успостављена сарадња са још једном
високошколском институцијом у Словенији.
Уговором су прецизирани облици сарадње у
облсти наставе, научног рада, истраживања,
израде пројеката, као и размене наставника и
студената.
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27. 09. 2013.
IX Конференција са међународним учешћем ДАНИ ПРИМЕЊЕНЕ ПСИХОЛОГИЈЕ

Филозофски факултет Универзитета у Нишу (Филозофски факултет, 27-28. септембар 2013)
На Филозофском факултету у Нишу, у организацији Департмана за психологију, 27. и 28.
септембра 2013. године одржана је IX Конференција са међународним учешћем “Дани примењене психологије”. Главна тема овогодишње
Конференције била је Даровитост, таленат и креативност (Giftedness, Talent and Creativity).
На скупу је учествовало 199 аутора, како са
Универзитета у Нишу и других српских универзитета, тако и гости из Холандије, Канаде,
Грчке, Бугарске, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе. Током дводневног скупа
изложено је око 120 саопштења у оквиру три
симпозијума: Личност и образовно-васпитни рад (акредитован од Завода за унапређење
образовања и васпитања), Истраживања у уметности и Позитивна психологија.
Скуп је у име Ректората Универзитета у Нишу поздравио проф. др Ненад Д. Павловић,
проректор за научни рад и издавачку делатност.
30. 09. 2013.
УЧЕШЋЕ НА ПРОСЛАВИ ГОДИШЊИЦЕ СОФИЈСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Ректор Универзитета у Нишу проф др Драган Антић био
је гост ректора Софијског Универзитета Свети Климент
Охридски проф. др Ивана Илчева, поводом обележавања 125. годишњице од оснивања те високошколске установе.
Током боравка на прослави годишњице рада најстаријег
универзитета у Софији, ректор Антић је учествовао у раду
дводневног научног скупа на тему „Подела одговорности:
Универзитет и друштво у остваривању финансијске
стабилности високог образовања“.
Поред тога, ректор Универзитета у Нишу је са гостима
из тридесетак земаља Балкана, Западне Европе и Азије
и домаћинима, учествовао свечаној поворци улицама
Софије, као и презентацији еколошких прехрамбених
производа.
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