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06. 03. 2014.
МАРТОВСКА ПРОМОЦИЈА НОВИХ ДОКТОРА НАУКА

Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић, свечано је промовисао у четвртак 6.
марта 2014. године 27 кандидата у докторе наука.
У највише научно звање промовисани су кандидати са:
Правног факултета: Горан Бранковић;
Електронског факултета: Бранкица Поповић, Срђан Ђорђевић, Зоран Поповић, Ивана
Петровић, Марко Милојковић;
Економског факултета: Ернад Кахровић, Љиљана Стошић Михајловић, Виолета Бабић,
Александар Златковић, Милан Брковић, Радмила Тркља;
Медицинског факултета: Александра Цатић Ђорђевић, Ивица Вучковић, Андреј Вељковић,
Мирјана Бакић, Павле Ранђеловић, Зоран Стојановски;
Филозофског факултета: Мирјана Станковић Ђорђевић, Гордана Ђигић, Драгана Станојевић,
Садуша Реџић
Грађевинско-архитектонског факултета: Ана Момчиловић Петронијевић;
Машинског факултета: Милош Мадић, Живојин Стаменковић, Владимир Стојановић.
Биографије кандидата представили су декани поменутих факултета: проф. др Мирослав
Лазић, проф. др Драган Јанковић, проф. др Зоран Аранђеловић, проф. др Стеван Илић,
проф. др Горан Максимовић, проф. др Петар Митковић и проф. др Властимир Николић.
Извештаје о научном доприносу поднели су ментори и чланови комисија кандидата: проф.
др Видосав Стојановић, проф. др Предраг Петковић, проф. др Димитрије Стефановић,
проф. др Зорица Николић, проф. др Предраг Димитријевић, проф. др Бојан Крстић, проф.
др Јадранка Ђуровић Тодоровић, проф. др Слободан Цветановић, проф. др Борко Крстић,
проф. др Благоје Новићевић, доц. др Радмила Величковић Радовановић, проф. др Драган
Петровић, проф. др Гордана Коцић, доц. др Иван Јовановић, проф. др Славимир Вељковић,
проф. др Горан Кораћевић, проф. др Јелисавета Тодоровић, проф. др Снежана Стојиљковић,
проф. др Весна Анђелковић, проф. др Данијела Гавриловић, проф. др Нађа Куртовић Фолић,
проф. др Мирослав Радовановић, проф. др Драгиша Никодијевић и проф. др Предраг Козић.
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20. 03. 2014.
KОНФЕРЕНЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ ПРИМОРСКА У КОПРУ

На Универзитету Приморска у Копру, Словенија, одржана је 20. марта 2014. године
конференција са циљем оснивања мреже универзитета са простора бивше Југославије.
На конференцији су били присутни ректори и проректори универзитета који су били
једногласни у ставу да треба безрезервно подржати идеју о оснивању такве мреже, с
обзиром да може бити од користи у приближавању универзитета и стварању претпоставки
за њихову обострано корисну сарадњу у области образовања, уметности, науци и спорту.
Посебно је истакнут значај контаката и сарадње наставника, истраживача и студената
у циљу размене позитивних искустава и даљем развоју високог образовања и примени
Болоњске декларације. Мрежа би требало да омогући, углавном на бази реципроцитета,
размену студената, наставника и сарадника. Разговарано је и о могућностима да се размене
реализују у оквиру Erasmus (Erasmus +) мреже. Било је речи и о другим видовима сарадње,
као што су организација заједничких студијских програма, семинара, радоница, летњих
школа и слично. Истакнуто је, такође, да би чланови мреже требало да буду, по правилу,
партнери у конкурисању за пројекте код међународних фондова. Договорено је креирање
одговарајућег wеб сајта UNET мреже који би давао информационо-комуникациону и
логистичку подршку члановима мреже и који би, истовремено, помогао да се изгради
видљива, јединствена, препознатљива и, пре свега, кредибилна слика UNET мреже. У
том смислу, присутни ректори и проректори су потписали споразум (Letter of Intent) о
започињању активности на установљењу мреже универзитета UNET. Договорено је да
оквирни датум за завршетак тих активности буде 1. октобар 2014. године, након чега ће
се приступити потписивању споразума о приступању UNET-у. Прва планирана активност
UNET мреже била би дефинисање шеме мобилности студената и листе студијских програма
које ће студенти моћи да похађају. Планирано је да се са реализацијом мобилности
студената започне већ у школској 2014/2015. години. Испред Универзитета у Нишу састанку
су присуствовали проректори Ненад Д. Павловић и Зоран Николић.
20. 03. 2014.
ПОКРЕНУТА ИНИЦИЈАТИВА ОКУПИМО ПАМЕТ

Универзитет у Нишу, Град Ниш и CIM група су покренули иницијативу под називом „Oкупимo
пaмeт“ Србије. Свечаност је одржана на Универзитету у Нишу, у четвртак 20. марта 2014.
године.
Иницијатива “Окупимо памет” има за циљ да окупи научне раднике, привреднике, студенте,
и све заинтересоване који својим идејама, контактима и резултатима могу да допринесу
развоју свог региона, било да су расути у дијаспори или успешно послују у земљи.
Отварајући свечаност, ректор Универзитета у Нишу проф. Др Дрган Антић је рекао:
“Универзитет у Нишу покренуо је иницијативу, да све оне са искуством, професионалним и
пословним ауторитетом, који су ван граница наше домовине, окупи са једним циљем, а то
је јачање интелектуалних и пословних потенцијала Србије.”
Ректор Антић је све заинтересоване позвао да се иницијативи придруже регистрацијом на
порталу: „Oкупимo пaмeт“ Србије. http://uis.junis.ni.ac.rs/prijatelji/ .
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Портал, који је припремљен под покровитељством Универзитета, представио је директор
ЈУНИС-а инг. Марко Живковић, нагласивши да портал треба да помогне регистрацији и
комуникацији еминентних стручњака из Србије који живе широм света као и компанија и
институција у којима раде.
Контакт: OkupimoPamet@ni.ac.rs
20. 03. 2014.
ПРЕДАВАЊЕ О КОГНИТИВНОЈ ЛИНГВИСТИЦИ И ВИЗУЕЛНОМ ЈЕЗИКУ СТРИПА

Дoктор Душан Стаменковић, доцент на Департману за англистику Филозофског факултета у
Нишу, одржао је у четвртак 20. марта 2014. године на Универзитету у Нишу јавно предавање
под називом „Когнитивна лингвистика и визуелни језик стрипа“. Предавање је организовао
Центaр за когнитивне науке Универзитета у Нишу.
Предавач је представио досадашње резултате истраживања стрипа из лингвистичке и
когнитивистичке перспективе и приказао могућности за даља истраживања на овом пољу.

31. 03. 2014.
ИНФО-ДАНИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Дводневна манифестација Инфо-дани Универзитета у Нишу, на којој су своје студијске
програме и услове уписа представили сви факултети ове високошколске установе, отворена
је 31. марта 2014. године на Електронском факултету.
Поред свих 13 факултета, на Инфо-данимаУниверзитета, своје програме стипендирања,
подршке, мобилности и студентске праксе, будућим студентима представили су и Француски
културни центар, Студентски културни центар, Амерички кутак, Управа за образовање,
Удружењe студената технике Европе БЕСТ, Програм “Покрени се за будућност”, Центар за
развој каријере и Фондација „Света Петка“.
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На отварању су говорили ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић, градоначелник
Ниша проф. др Зоран Перишић и декан Електронског факултета проф. др Драган Јанковић.
Својим учешћем свечаност су увеличали Дуо кларинета - студенти Факултета уметности
Алекса Стојадиновић и Мирослав Ћорда, и беседник Лазар Михајловић, студент Економског
факултета.
Инфо-дане су организовали Универзитет у Нишу и Управа за образовање, уз техничку подршку
Електронског факултета.
Медијски пријатељ Инфо-дана је нишки Супер радио, а главни спонзор манифестације фирма
“Медивест”.
02. 04. 2014.
АМБАСАДОРОВА ПОДРШКА УЧЕЊУ ИТАЛИЈАНСКОГ ЈЕЗИКА

Амбасадор Италије у Републици Србији Његова екселенција Ђузепе Манцо (Giuseppe
Manzo), током своје посете Универзитету у Нишу, изразио је снажну подршку пројектима који
поспешују учење и ширење италијанског језика у Србији. У разговору са домаћином, ректором
Универзитета у Нишу проф. др Драганом Антићем, италијански амбасадор је истакао да је
Рим спреман да финансијски подржи иницирање таквих програма. Његова екселенција је
показао велико интересовање за отварање департмана за италијански језик на Филозофском
факултету у Нишу. Он је у разговору изразио мишљење да посебну пажњу треба посветити
неговању студија новинарства јер је оно, како је рекао, гарант слободе медија и говора, на
чему Србија треба да ради у фази припрема за улазак у Европску унију.
Италијански дипломата и ректор Антић су се договрили да се припреме предлози споразума
о сарадњи Универзитета у Нишу и одговарајућих италијанских високошколских институција
и да се уз помоћ Амбасаде Италије крене у преговре о њиховом потписивању. Највишег
италијанског дипломату у Србији пратио је Шеф канцеларије и Одељења за економску,
трговинску и научну сарадњу Амбасаде Италије и Први секретар Марко Леоне (Marco Leone).
Разговру су присуствовали и проректори Универзитета у Нишу проф. др Ненад Д. Павловић
и проф. др Зоран С. Николић.
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16. 04. 2014.
ОДРЖАН МОТИВАЦИОНИ СЕМИНАР УНИВЕРЗИТЕТСКИХ КАРИЈЕРНИХ ЦЕНТАРА У ОКВИРУ
TEMPUS CAREERS ПРОЈЕКТА

На Универзитету у Нишу, 16. априла 2014. године, одржан је Мотивациони семинар у оквиру
Tempus Careers пројекта. Предавачи на семинару су били Гилда Рота и Золтан Денес
са Универзитета Падова из Италије, Малгорзата Цхатус са Универзитета Силесиа из Пољске и Крис
Карден са Универзитета Свонси из Велике Британије.

24. 04. 2014.
ОДРЖАНО ТЕСТИРАЊЕ КАНДИДАТА ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА ДОБИЈАЊЕ СТИПЕНДИЈЕ
SERBIA NORWAY SCHOLARSHIP SCHEME

Тестирање из енглеског језика студената кандидата за добијање стипендије Serbia Norway
Scholarship Scheme, одржано је у Великој сали Универзитета 24. априла. Тест енглеског језика
уведен је прошле године за потребе размене Serbia Norway Scholarship Scheme. Заинтересовани
кандидати, студенти Универзитета у Нишу, резултате теста могу погледати на сајту Универзитета у
Нишу www.ni.ac.rs.

26. 04. 2014.
НОВА САРАДЊА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Универзитет у Нишу је склопио трилатерални Споразум о сарадњи и развоју односа у области
образовања са Федерално државном буџетном образовном установом високог професионалног
образовања „Санкт-Петербуршки Универзитет државне ватрогасне службе Министарства
Руске Федерације цивилне одбране за ванредне ситуације ликвидација последица природних
катастрофа „ и Српско – руским хуманитарним центром у Нишу.
Споразум је на Универзитету у Нишу, 26. Априла 2014. године, потписао ректор ове високошколске
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установе проф. др Драган Антић . Циљ потписивања Споразума је унапређење система припреме
стручњака у области пожарне безбедности, гашења пожара, превенције и реаговања у ванредним
ситуацијама. Очекује се да реализација Споразума допринесе повећању ефикасности припреме
висококвалификованих специјалиста у области превенције и реаговања у ванредним ситуацијама,
као и спровођењу релевантих научних истраживања и унапређењу практичних знања.
Поводом потписивања Споразума на Универзитету у Нишу је одржана Прва међународна научнопрактична конференција под називом“ Развој међународне сарадње и активности националних
служби за процену вероватноће и обима могућих нежељених догађаја и природних катастрофа.
Управљање у ванредним ситуацијама природног и техногеног карактера у Балканском региону“.
На Конференцији је изложано двадесетак радова руских и српских стручњака који ће бити
објављени у Зборнику. Очекује се да Конференција постане традиционална.

www.ni.ac.rs

