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02. 10. 2013.
ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА СТ. ИВАН РИЛСКИ

Ректор Универзитета за рударство и геологију„Свети Иван Рилски“ из Софије проф. др Љубен
Иванов Тотев и проректор проф. др Стефка Приставова, који су присуствовали састанку
пројектних тимова у оквиру ИПА пројекта прекограничне сарадње између Републике
Србије и Републике Бугарске на Факултету заштите на раду, посетили су 02. октобра 2013.
год Универзитет у Нишу.
У разговору са домаћинима ректором Универзитета у Нишу проф. др Драганом Антићем
и деканом Факултета заштите на раду проф. др Љиљаном Живковић, било је речи о
проширивању ове сарадње потписивањем уговора између два универзитета.
Иначе, а факултету Заштите на раду је одржан редовни састанак пројектних тимова ИПА
пројекта прекограничне сарадње Србије и Бугарске “Reclaiming rivers for Implementation
of Vital and Environment-friendly Renewable energy Source” – RIVERS (Припрема река за
имплементацију виталне и еколошки нешкодљиве обновљиве енергије) који финансира
Европска унија, у коме учествују и Универзитет за рударство и геологију „Свети Иван Рилски“
из Софије и Факултет заштите на раду Универзитета у Нишу.
Током разговора је истакнуто да је општи циљ пројекта промоција и повећање употребе
обновљивих извора енергије кроз обезбеђење методолошке и техничке подршке у циљу
привлачења потенцијалних инвеститора у прекограничној области. Поред тога реализација
пројекта треба да служи поспешивању и унапређењу сарадње две суседне земље, развоју
локалних заједница, унапређењу образовања и научних истраживања.
У току пројекта анализираће се сви аспекти развоја хидроелектрана од концептуалне идеје
до реализације, локације и хидропотенцијал за реализацију хидроелектрана у областима
реке Нишаве, Јерме, Струме, Власинског и Пчелињског језера.
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04. 10. 2013.
НАЈАВА САРАДЊЕ СА ФИРМОМ ЏОНСОН ЕЛЕКТРИК

Универзитет у Нишу је данас посетио господин Остин Ванг (Austin Wang), потпредседник
за Европу кинеске компаније Џонсон Електрик Интернационал АГ (Johnson Electric
International AG), која је недавно са Градом склопила уговор о изградњи фабрике у Нишу.
Гсподин Ванг је током разговора са ректором Универзитета у Нишу проф. др Драганом
Антићем, истакао да у оквиру инвестиционог пројекта, Johnson Electric има намеру да
успостави сарадњу са Универзитетом у Нишу, Машинским и Електронским факултетом и
средњим стручним школама.
Ванг је нагласио да од Универзитета очекује стручну помоћ и коришћење свих потенцијала
у селекцији кадрова за запошљавање у будућој фабрици као и за њихову даљу едукацију
према специфичним захтевима послова које треба да обављају. Кинески гост је истакао да је
стипендирање студената Машинског, Електронског, али и других факултета, како би добили
врхунски оспособљене стручњаке за развој нових производа, један од приоритетних
циљева сарадње са Универзитетом.
Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић је сасвојим сарадницима, проректорима
проф. др Ненадом Павловићем и проф. др Зораном Николићем као и деканом и продеканом
Машинског факултета проф. др Властимиром Николићем и проф. др Градимиром Илићем и
продеканом Електронског факултета проф. др Драганом Денићем, саговорнику представио
образовни и кадросвски потенцијал којим Универзитет располаже и обећао пуну стручну
помоћ и сарадњу.
На крају своје посете Универзитету господин Ванг је нагласио да је сасвим сигуран да он и
његови послодавци нису погрешили што су изабрали Ниш као локацију за своју фабрику, јер
се током разговора уверио да, поред изванредног положаја, град има и стручне капацитете
за изградњу, рад и развој нове фабрике.
Састанку су присуствоале и представнице Канцеларија за локални економски развој - КЛЕР
Стела Јовановић и Ивана Стефановић.
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11. 10. 2013.
ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО УЧЕЊЕ ЈЕЗИКА

Факултет Заштите на раду, као водећи партнер на ЕУ пројекту „Прекогранична сарадња и
умрежавање развојем E- Learning учења језика и центра за развој каријере“ организовао
је 10. октобра 2013. године, са бугарским партнерима промотивну конференцију на којој
су стручној и широј јавности представљени циљеви пројекта. Овај пројекат, чији су главни
циљеви оснивање Центра за развој каријере у Србији Бугарској и постављање плоатформе за
електронско учење српског и бугарског језика, део је ИПА програма прекограничне сарадње
Бугарска – Србија и посвећен је могућностима поспешивања и проширивања међународне
сарадње.
Конференцију је отворио ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић истичући да су
ИПА пројекти изузетно важни, како за Универзитет у Нишу и факултете од којих је сачињен,
тако и за друштво у целини. Према његовим речима пројекат „Прекогранична сарадња и
умрежавање развојем E- Learning учења језика и центра за развој каријере“ од посебног је
значаја за Бугарску и Србију. Ректор Антић је изразио уверење да ће овај пројекат дати добре
резултате и да ће сарадња двеју суседних земаља бити дубља и проширена на више области.
Генерални конзул Рапублике Бугарске господин Атанас Крстин је нагласио да је сарадња
Бугарске и Србије у оквиру пројекта има за циљ развој и интеграцију две земље у Европску
унију.
Присутне је поздравила и декан Факултета Заштите на раду проф. др Љиљана Живковић.

11. 10. 2013.
ОТВОРЕН ПРВИ БАРТФ

У години обележавања 1.700 година Миланског едикта Факултет уметности Универзитета у Нишу
је домаћин и организатор I националног Научног скупа са међународним учешћем Балкан Арт
Форум Ниш (БАРТФ) 2013: УМЕТНОСТ И КУЛТУРА ДАНАС. Дводневни научни скуп (11-12.10.2013)
свечано је отворен на Универзитету у Нишу, а одржан је на Факултету уметности.
Скуп је отворио ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић који је том приликом рекао:
“Жеља нам је, да, нас научни скуп Балкан Арт Форум Нис (БАРТФ): Уметност и култура данас,
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постане, више него традиција и да иницира много других, различитих и честих сусрета као и
заједничких пројеката.”
Учесницима БАРТФ-а у име домаћина добродошлицу је пожелела декан Факултета Уметности
проф др Сузана Костић, истакавши том приликом значај скупа и захваливши свима који су
помогли организацију скупа.
О значају истраживања у области уметности говорио је председник Програмског одбора
БАРТФ-а проф. др Драган Жунић.
Камерни оркестар “Кончертанте” и солиста на виолончелу Милан Јанковић, под диригентским
вођством проф. мр Милене Ињац,извели су “Константинову фугу” композитора доц. мр Драгана
Томића. Поред тога, са Александром Ђорђевић, солистом на флаути, извели су и “Обливион”
Астора Пјацоле.
И национални Научни скуп са међународним учешћем Балкан Арт Форум Ниш (БАРТФ) 2013:
УМЕТНОСТ И КУЛТУРА ДАНАС окупио је преко 50 учесника из Македоније, Републике Српске,
Словеније, Грузије и Србије. Овом приликом издата је и Књига апстраката.

16. 10. 2013.
ОКТОБАРСКА ПРОМОЦИЈА ДОКТОРА НАУКА

Ректор Универзитета у Нишу професор др Драган Антић, у среду 16. октобра, свечано је
промовисао нове докторе наука Универзитета у Нишу. У највиши научни степен промовисани
су кандидати са Учитељског, Медицинског, При
родно-математичког, Правног, Фа
култета
заштите на раду, Економског и Електронског факултета.
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18-19. 10. 2013.
XVI Конференција са међународним учешћем ФИС КОМУНИКАЦИЈЕ 2013
Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу (18-19. oктобар 2013)

На Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу одржана је 18. и 19.
oктобра 2013. године XVI научна конференција “Фис комуникације” (прва међународна). За
конференцију је пријављено 98 радова, од којих је 67 позитивно рецензирано и штампано у
Зборнику радова. Аутори ових радова потичу из 11 земаља. Прихваћени радови презентирани
су у оквиру 5 секција:
- Спорт
- Физичко васпитање
- Вежбање и здравље
- Биомедицинска и
- Мултидисциплинарна секција.
Предавања по позиву одржали су светски признати стручњаци из области којима се баве:
- Емерсон Франкини, Универзитет Сао Паоло, Бразил, Департман за спорт, Истраживачка
група за борилачке спортове,
- Ракел Ескобар Молина, Универзитет у Гранади, Шпанија, Факултет физичког васпитања и
спортских наука, Департман за физичко васпитање и спорт
- Кристоф Делеклуз, Католички универзитет у Лувену, Белгија, Факултет за кинезиологију и
рехабилитационе науке.
Скуп је у име Ректората Универзитета у Нишу поздравио проф. др Ненад Д. Павловић,
проректор за научни рад и издавачку делатност.
19. 10. 2013.
ПРОШИРЕНИ ПЛАНОВИ О САРАДЊИ СА БЕЛГОРОДСКИМ УНИВЕРЗИТЕТОМ ШУХОВ

Представници Техничког универзитета Шухов из руског града Белгорода, на челу са ректором
те високошколске институције проф. др Сергејем Глагољевим, посетили су Универзиет у Нишу
где су разговарали са ректором ове високошколске институције проф. др Драганом Антићем
и његовим сарадницима.
Током разговора са ректором Антићем, ректор Глагољев је истакао да је задовољан сарадњом
коју два универзитета имају од 2007. године са Економским, Филозофским, Грађевинскоархитектонским, Машинским и Факултетом спорта и физичког васпитања али да би желео
да развије сарадњу и са Електронским,
Технолошким и Факултетом заштите на раду.
Двојица колега су се сложили да би требало
интензивирати размену студената, академског
особља и започети заједничко учешће у
пројектима, посебно онима које финансира
Европска унија, јер Русија још увек не може да
партиципаира у њима. Ректор Антић је рекао
да су овакви облици сарадње од обостраног
интереса и предложио да се они што више кон
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кретизују и како би могли да се спроводе
на нивоу наставника, група истраживача
и учесника у пројекатима. Током састанка
је истакнуто да је од посебног интереса
и међусобно објав
љивање радова у
часописима које универзитети издају. Го
сти из Белгорода су предложили да један
члан Универзитета у Нишу постане члан
уређивачког колегијума њиховог међу
народног часописа.
Осмочланој делегацији у којој су, по
ред ректора Глагољева били и про
ректори за образовање проф. др Владимир Пољаков, науку проф. др Јевгениј Јевтушенко,
међународни развој Руслан Лесовик, директор међународног центра за образовање и
квалификацију кадрова др Викторија Рјапухина, директор центра за развој међународне
сарадње Јелена Загорудњук, придружила се и представница Белгоруског универзитета
за кооперацију, економију и право др Наталија Глаголева. Њен задатак је био да успостави
сарању тог универзитеа са Универзитетом у Нишу, што је резултирало потписивањем уговора
о сарадњи.
Колеге са Универзитета Шухов и колегиницу са Универзитета за кооперацију, економију и
право, дочекали су и сви проректори Универзитета у Нишу као и декани, односно продекани
са Грађевинско-архитектонског, Економског, Електронског, Машинског, Технолошког, Учи
тељског и Филозофског факултета.
20-27. 10. 2013.
ИЗДАВАШТВО УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ НА 58. БЕОГРАДСКОМ САЈМУ КЊИГА

Целокупна издавачка продукција Универзитета у Нишу и ове године је представљена на
Међународном београдском сајму књига у периоду од 20. до 27. октобра. Издаваштво Универзитета
у Нишу, реализовано између два Сајма, традиционално се представило на заједничком штанду
научноистраживачких организација Србије који је организовао Центар за промоцију науке у
сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. На овогодишњем заједничком
штанду Центра изложен је рекордни број публикација - преко 1000 издања научноистраживачких
институција из целе Србије – универзитета, факултета, института, иновационих и других центара
који публикују своја издања и негују научно издаваштво.
Универзитет у Нишу је и ове године изложио целокупну годишњу продукцију коју чини, пре свега,
научна часописна продукција: научни часопис „FACTA UNIVERSITATIS“(13 самосталних серија према
посебним научним дисциплинама, са периодиком излажења 1 до 4 броја годишње) и часопис за
друштвене науке „ТЕМЕ“ који излази четири пута годишње. Представљени су и зборник радова
„НИШ И ВИЗАНТИЈА XI“ са истоименог научног симпозијума чији је суорганизатор Универзитет
у Нишу, као и специјални зборник овог симпозијума, издат поводом обележавања јубилеја 1700
година Миланског едикта „НИШ И ХРИШЋАНСКО НАСЛЕЂЕ“. На штанду су биле изложене и
двојезична публикација „УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 2013 UNIVERSITY OF NIŠ“ и публикација „ВОДИЧ
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ЗА БРУЦОШЕ“ коју је припремио Студентски парламент
Универзитета у Нишу. Традиционално су се на овом штанду
публикацијама Издавачке јединице Универзитета у Нишу
придружила и издања Центра за научноистраживачки
рад САНУ и Универзитета у Нишу – зборник радова
„СТАНОВНИШТВО ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ: УТИЦАЈ ДЕ
МОГРАФСКИХ ПРОМЕНА У ЈУГОИСТОЧНОЈ СРБИЈИ НА
ДРУШТВЕНУ БЕЗБЕДНОСТ“ „ и зборник радова „ПОРОДИ
ЦА, АДОЛЕСЦЕНТИ,ТРАНЗИЦИЈА.
На штанду Центра за промоцију науке била је изложена
и годишња научна продукција појединих факултета Уни
верзитета у Нишу груписана према научним областима.
Добру традицију самосталног представљања на одвојеном
штанду наставио је и ове године Учитељски факултет из
Врања. Овај факултет Универзитета у Нишу је на 58. Београдском сајму књига изложио нова издања
из овогодишње продукције, као и публикације из ранијих година за које влада интересовање.
Сва издања представљена на овом штанду излагачи традиционално су поклонили једној од
библиотека универзитета у Србији.
Поред изложених публикација, сајамски простор Центра за промоцију науке је место одржавања
бројних пратећих садржаја Сајма и оплемењен је бројним интерактивним садржајима. Овде
се током свих сајамских дана одвијало обиље догађаја и тема посвећених одређеним научним
областима, а за посетиоце су били предвиђени сусрети са еминентним домаћим стручњацима
и научним истраживачима, организоване радионице и извођење научних експеримената и
демонстрација.
Ове године је свечаном отварању штанда Центра за промоцију науке присуствовао и министар
просвете, науке и технолошког развоја Томислав Јовановић који је поздравио излагаче, госте и
организаторе, истакавши задовољство због сталног пораста броја публикација научноистражи
вачких организација Србије.
22. 10. 2013.
УТИЦАЈ МУЗИКЕ НА СРЦЕ И КРВНЕ СУДОВЕ

Професор Медицинског факултета др Мари
на Дељанин Илић одржала је на Универзите
ту у Нишу предавње на тему: “УТИЦАЈ МУЗИ
КЕ НА СРЦЕ И КРВНЕ СУДОВЕ”, у организацији
Центра за научноистраживачки рад САНУ и
Универзитета у Нишу.
Током предавања професорка Деља
нин је
истакла да су истраживања спроведена то
ком последњих десет година показала да
перманентно присуство негативних емоција
повећава вероватноћу за вирусне инфекције,
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хипертензију, срчани удар и друга обољења. Психосоцијални стрес повећава ризик за кар
диоваскуларна обољења. Насупрот томе, позитивне емоције имају повољан ефекат на здрав
ље. Тим поводом спроведена је студија која је имала за циљ да испита ефекте слушања оми
љене музике на функцију ендотела преко промена нивоа маркера ендотелне функције у
циркулацији.
Након тронедељног истраживања, како је истакла професорка Дељанин, добијени резултати
су указали да комбинација музике и физичког тренинга доводи до највећег побољшања ендо
телне функције. Према њеним речима, може се закључити да, слушање омиљене музике, као
једини фактор или као додатак редовном физичком вежбању, побољшава функцију ендотела
и може бити помоћна метода у рехабилитацији пацијената са обољењем коронарних арте
рија. „Идеална“ музика која би одговарала свима не постоји. Зато треба одабрати омиљену
музику која подстиче позитивна осећања, осећај среће и опуштености.
23. 10. 2013.
ОДРЖАНА РЕГИОНАЛНА INTERFACE РАДИОНИЦА

У организацији Интерфејс центра, у оквиру INTERFACE Темпус пројекта, на Универзитету у
Нишу је одржана регионална радионица под називом - Тренутна ситуација и перспективе.
У радионици су, поред представника Србије са Универзитета у Нишу, Темпус канцеларије у
Србији и Универзитета у Новом Саду, учествовали и македноски партнери са Универзитета
Св. Климент Охридски у Битољу и ФОН Универзитета у Скопљу.
Током радионице поднета су излагања о законским основама за оснивање каријерних
центара у Србији и Македoнији, каријерним центрима и људским ресурсима и јачању њихових
капацитета. Вођено је и више дискусија. Учесници радионице усвојили су низ закључака.

24-25. 10. 2013.
ОДРЖАНА CAREERS КОНФЕРЕНЦИЈА

Универзитет у Нишу је 24. и 25. октобра 2013. године био домаћин међународне конференције
“СРБИЈА УНУТАР ЕВРОПСКЕ ПАРАДИГМЕ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА-ПРЕПОРУКЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ”.
Конференција је организована у оквиру ТЕМПУС пројекта “Развој каријерног вођења у циљу
унапређења високог образовања у Србији” у циљу стварања стратешког плана за развој
каријерних центара на универзитетима у Србији у периоду 2013-2020.
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Циљ конференције је био да омогући пренос европских искустава и знања у вези са страте
гијом планирања континуираног развоја каријерних центара и каријерног вођења у висо
кошколским институцијама.
На конференцији је учествовало око 70 учесника са партнерских институција из земље и ино
странства.
31. 10. 2013.
ПУТЕМ ВИДЕО ЛИНКА ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О КРЕАТИВНОСТИ

У организацији Центра за когнитивне науке Универзитета у Нишу, у четвртак, 31. октобра
2013. године, проф. др Ентони Брант са Универзитета Рајс у Хјуистону, Тексас, САД, одржао је
предавање под називом “Наука и уметност (о) креативности”, преко видео линка.
Овај успешни композитор, професор теорије музике и когнитивни научник, са докторатом
Универзитета Харвард, изложио је основе сопствене когнитивне теорије креативности,
базиране на моделима Дејвида Иглмана, Жила Фоконијеа и Марка Тарнера.
Кроз низ примера из области ликовне и примењене уметности, архитектуре, музике и дизајна,
проф. Брант је указао на могуће апстрактне принципе који леже у основи људског креативног
мишљења, а затим одговарао на бројна питања публике. Предавању је присуствовало
тридесетак студената, наставника и сарадника Универзитета у Нишу, међу којима су били и
проректори проф. др Весна Лопичић и проф. др Зоран Николић.
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31. 10. 2013.
ПРЕДСТАВЉЕН ЕРАЗМУС МУНДУС ПРОГРАМ

Представници ТЕМПУС канцеларије, 31. октобра 2013. године, одржали су на Универзитету у
Нишу презентацију о стипендијама Еразмус Мундус програма. Темпус канцеларија у Србији
у наредном периоду планира неколико догађаја на којима ће промовисати овогодишње
конкурсе за стипендије Еразмус Мундус програма Европске уније.Стипендије су намењене
студентима из Србије који се уписују на Еразмус Мундус мастер и докторске студије у земљама
ЕУ, као и за оне који преко Еразмус Мундус пројеката иду на размену (сви нивои студија).

www.ni.ac.rs

