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05. 11. 2013.
НОВИ ЧАСОПИС УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Изашао је први број новог часописа Универзитета у Нишу
“The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes”.
Електронско издање овог часописа налази се на страници:
http://espeap.junis.ni.ac.rs/index.php/espeap/issue/current

20-30. 11. 2013.
Универзитет у Нишу на 50. Нишком сајму књига и графике

Универзитет у Нишу је и ове године, трећи пут за редом, био међу излагачима на Нишком
сајму књига и графике где је на самосталном штанду представљао своју издавачку продукцију.
Издаваштво Универзитета у Нишу чија је традиција дужа од четири деценије представљало је
академској и широј јавности своја издања, као и публикације Центра за научноистраживачки
рад Српске академије наука и уметности и Универзитета у Нишу. Међу изложеним публикацијама
била су универзитетска дела која обухватају научне часописе, зборнике, монографије, енцикло
педије, збирке поезије, периодичне и остале пригодне публикације намењене универзитетским
професорима, студентима и широј научној јавности.
- Најзначајнији део издавачке делатности Универзитета у Нишу чини научна часописна
продукција – наводи проф.др Ненад Павловић, проректор за науку и издавачку делатност.
- Издаваштво Универзитета у Нишу је већ деценијама препознатљиво по публиковању на
учних часописа FACTA UNIVERSITATIS са 13 одвојених серија, према различитим научним
дисциплинама, и часописа за друштвене науке
ТЕМЕ. Овим научним часописима, који су се
афирмисали код нас и у свету, придружује се
од недавно нови научни часопис - JOURNAL OF
TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC AND ACADEMIC
PURPOSES. Први број овог научног часописа
је управо изашао из штампе и нашао је своје
место на штанду. Оснивање новог научног ча
сописа, иначе, представља значајну новину у
издаваштву Универзитета, јер је реч о часопису
који се бави изузетно актуелном тематиком –
наставом стручног и академског енглеског је
зика – због чега је јединствен не само у Србији,
већ и у европским размерама.
Први број часописа се, као и остале публи
кације, могао купити на Сајму по популарној,
сајамској цени.
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26. 11. 2013.
НОВЕМБАРСКА ПРОМОЦИЈА ДОКТОРА НАУКА

На свечаности одржаној 26. новембра 2013. године на Универзитету у Нишу промовисан је
тридесет један нови доктор наука са осам факултета.
Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић у највише научно звање промовисао је
следеже кандидате са Електронског, Технолошког факултета у Лесковцу, Факултета спорта и
физичког васпитања, Филозофског, Машинског, Медицинског, Факултета заштите на раду и
Грађевинско-архитектонског факултета.

Списак промовисаних доктора наука може се видети на страници:
http://www.ni.ac.rs/novosti/novembarska-promocija-doktora-nauka.html

27. 11. 2013.
ИНФО ДАН - СТУДЕНТСКИХ РАЗМЕНА

У организацији групе за Међународну сарадњу Универзитету у Нишу одржан је ИНФО
ДАН - СТУДЕНТСКИХ РАЗМЕНА 27.11.2013. године. Том приликом су промовисане ERASMUS
MUNDUS стипендије, SERBIA - NORWAY SCHOLARSHIP SCHEME, GLOBAL UNDERGRADUATE
EXCHANGE PROGRAM for Serbia. Такође је презентован и рад ФОНДАЦИЈЕ КРАЉА БОДУЕНА
чија је основна активност на Универзитету промоција студентских мобилности.
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28. 11. 2013.
ОДРЖАНА ПРОМОЦИЈА STEINBEIS ФОНДАЦИЈЕ

На Универзитету у Нишу , 28. новембра 2013. године, одржана је прва званична промоција
Steinbeis фондације из Штутгарта (Немачка) у којој су учествовали проф. др Михаел Ауер
(Michael Auer), председник, и Уве Хауг (Uwe Haug), директор за међународну сарадњу
Steinbeis фондације. Они су промовисали циљеве и досадашње резултате рада фондације,
као и “Steinbeis Technology Transfer Model”.
Проф. др Костадин Костадинов (Костадин Костадинов), председник Управног одбора, и Георги
Вутев (George Voutev), директор GIS Transfer Centre, Софија ( Бугарска), промовисали су рад
свог центра који је партнерска институција Steinbeis фондације. На овој промоцији су, такође,
предочене могућности партнерства у новом конкурсу за ИПА пројекте, али се разговарало
и о стратегији земаља Дунавског региона, као и о пројектима у оквиру програма Европске
уније за истраживање и иновације Horizon 2020.
На промоцији су били присутни представници универзитета у Србији, као и представници
техничких факултета са тих универзитета.

28. 11. 2013.
ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ “МУЗИКА, ЈЕЗИК, КОГНИЦИЈА”

У организацији Центра за когнитивне науке
Универзитета у Нишу проф. др Михаило Антовић
са Филозофског факултета у Нишу, управник
Центра за когнитивне науке Универзитета у
Нишу, у четрвртак 28. 11. 2013. године, одр
жао је предавање под називом “Музика, језик,
когниција: у потрази за заједничким принци
пима”.
Током предавања професор Антовић је обра
зложио своја досадашња и будућа истраживања
на овом пољу.
Радове проф. Антовића можете наћи на овој
адреси: www.mihailoantovic.com
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29. 11. 2013.
ОДРЖАН НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ НА ТЕМУ ЗАНАТ

На Универзитету у Нишу, у петак 29. новембра,
у организацији Центра за научна истраживања
САНУ и Универзитета у Нишу и Факултета
уметно
сти, у петак 29. новембра, одржан је
На
учни симпозијум „Традиционална естетска
култура VIII: Занат“.
Симпозијум је отворио проректор Универзитета
у Нишу проф. др Зоран Николић. Учесницима
симпозијума добродошлицу и успешан рад су
пожелели и декан Факултета уметности проф.
др Сузана Костић и заменик управника Центра
проф. др Драган Жунић.
Поводом 220 година постојања занатског
организовања у Нишу, истичући значај научног
бављења темом заната, председник Занатске
коморе Ниш Благоје Станисављевић је Центру
доделио јубиларно златно Мајсторско писмо.
Станисављевић је том приликом изнео изне
нађујући податак, да у Србији постоји 220 хиља
да занатских радионица.
У раду Симпозијума су учествовали научници из Србије и Бугарске, а прво излагање на тему
„Естетско и функционално, занатско и примењено“ поднео је проф. др Сретен Петровић из
Етно-културолошке радионице Сврљиг-Београд.
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03. 12. 2013.
ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ РУСКЕ ЦАРИНСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Универзитет у Нишу је посетила делегација Руске царинске академије са седиштем у Москви
и огранцима у Санкт Петербургу, Владивостоку и Ростову на Дону. Делегацију, коју су сачи
њавали проф. др Сергеј Василиевич Филипенко, проректор за међународну сарадњу, проф.
др Дмитри Зеркин, шеф катедре за менаџмент, проф.др Елена Гаyко, наставник енглеског
језика из седишта Академије у Москви и проф. др Петар Афоњин професор информационих
технологија из огранка у Санкт Петербургу, примио је ректор Универзитета у Нишу проф. др
Драган Антић са сарадницом доц. др Надеждом Стојковић, шефом катедре за енглески језик
на Електронском факултету у Нишу.
Циљ посете је био договор о пре
цизнијим облицима сарадње која ће
се заснивати на Ме
морандуму о са
радњи који је потписан септембра
ме
сеца између Руске царинске ака
демије и Универзитета у Нишу. Током
разговора су договорени конкретни
облици сарађивања у које су укључени
Економски факултет, Факултет заштите
на раду и Електронски факултет. Пре
свега, ради се на оснивању заједничких
мастер студија са дуплом дипломом. На
става би била и на српском и на руском
и изводила би се у обе земље и онлајн. Признавање диплома сада је омогућено и уговором о
међусобном признавању диплома који је у Москви потписао Томислав Николић. Поред тога,
почели су разговори о реалним могућностима да се раде заједнички пројекти из области које
покривају наведени факултети. У ту сврху ускоро би делегација наших стручњака требало
да отпутује у Санкт Петербург који је њихова научна база. Сарадња ће укључити и размену
професора и студената. Такође ће бити
држана гостујућа предавања. Сарадња
између Руске царинске академије и
Универзитета у Нишу почела је у апри
лу, предавањем по позиву које је, на
њиховој годишњој конференцији, одр
жа
ла доц. др Надежда Стојковић са
Електронског факултета. Тада започета
са
радња везана за наставу стручног
енгле
ског језика је настављена и на
основу тога се дошло на идеју да се она
прошири и на цео Универзитет.
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12. 12. 2013.
ДОДЕЉЕНЕ КОНСТАНТИНОВЕ СТИПЕНДИЈЕ И ПРИЗНАЊА ЗА 2013/14. ГОДИНУ

Поводом обележавања 10 година рада Програма „Покрени се за будућност“, на Универзитету
у Нишу, 12. децембра 2013. године, најбољим студетима ове високошколске институције
додељене су Константинове стипендије и признања за школску 2013/14. годину.
Стипендијом је награђен академски успех и друштвени ангажман по једног најбољег сту
дента са сваког од 13 факултета Универзитета у Нишу. Стипендије у износу од 175.000 динара
добили су:
Марија Топаловић студенткиња треће године Медицинског факултета,
Александар Николић, студент прве године мастер студија Грађевинско-архитектонског фа
култета,
Снежана Крстић, студент прве године мастер студија Учитељског факултета у Врању,
Душан Миленковић, студент четврте године Филозофског факултета,
Ненад Живић, студент прве године мастер студија Природно-математичког факултета,
Александар Михајловић, студент четврте године Правног факултета,
Марко Јовановић, студент треће године Економског факултета,
Неда Домановић, студент треће године Факултета заштите на раду,
Никола Симић, студент прве године мастер студија Електронског факултета,
Сандра Стаменковић, студент ћетврте године Технолошког факултета у Лесковцу,
Никола Петковић, студент мастер студија Факултета уметности,
Емилија Стојановић, студент треће године Факултета спорта и физичког васпитања и
Милица Стефановић, студент друге године мастер студија Машинског факултета.

За изузетан успех на факултету и преданост друштвено-корисном раду, признањима су
награђена још три студента:
Петар Пешић, студент четврте године Правног факултета,
Милан Нешић, студент четврте године Природно-математичког факултета и
Стефан Ђорђевић, студент прве године мастер студија факултеа спорта и физичког васпитања.
Поред представника града и компаније „Филип Морис“ у додели признања најбољим
студентима учествовао је и проректор Универзитета у Нишу проф. др Добрица Живковић.
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24. 12. 2013.
НОВОГОДИШЊИ КОНЦЕРТ 2013

На Универзитету у Нишу, традиционалним Новогодишњим концертом Академског хора Сту
дентског културног центра, обележен је долазак Нове године.
У препуном холу Универзитета, где се концерт традиционално одржава, Нишлијама су извођењем
разноврсног репертоара, срећан улазак у 2014. годину пожелели Академски хор СКЦ, Женски хор
СКЦ и вокалне групе Росини и Нишке девојке, као солисти: Мина Милићевић, Владица Транић,
Стефанија Милевска, Милица Красић, Маријана Давинић, Петар Бошковић, Марко Милисављевић
и Филип Стипсић. Хоровима су дириговали мр Зоран Станисављевић и мр Ивана Мировић.
Уз шампањац и звуке новогодишње песме домаћин концерта ректор Универзитета у Нишу проф.
др Драган Антић је свима пожелео добро здравље и пуно успеха у наредној години.

www.ni.ac.rs

