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07. 05. 2014.
КЊИГА ПРОФЕСОРА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ НА КОРЕЈСКОМ ЈЕЗИКУ

Имена Универзитета у Нишу и Електронског
факултета недавно су се појавила и на
корејском језику. Наиме, књига “Famous
Puzzles of Great Mathematicians”др Миодрага
Петковића, професора математике на Електронском факултету Универзитета у Нишу,
коју је 2009. публиковало Америчко математичко друштво (AMS), преведена је на корејски језик (Ј. Кореја).
Књига чувеног издавача математичке литературе AMS, која представља комбинацију популарне математике и Историје математике, доживела је бројне позитивне oцене и приказе
у већем броју светских часописа и билтена, што је привукло пажњу и корејског издавача
Kyowoosa из Сеула.
На овај начин професор Петковић, један од најцењенијих српских математичара (250
објављених научних радова већином у угледним међународним часописима, четири
монографије код познатих светских издавача, итд.), сврстао се у ред и реномираних популаризатора науке.
14–15. 05. 2014.
МОНИТОРИНГ ПОСЕТА TEMPUS ПРОЈЕКТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Представнице EACEA (Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency) EACEA
(Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency) Антонела Ђорђо (Antonella Giorgio) и
Хелен Банегес (Helene Banegas) из као и Марија Филиповић Ожеговић и Софија Дукић из
Фондације Темпус – Еразмус+ канцеларије за Србију, 14. и 15. Маја 2014. године, боравиле
су у посети Универзитету у Нишу поводом мниторинга ТЕМПУС пројеката:
1. Превентивна мониторинг посета пројекту “Strengthening Higher Education for Social
Policy making and Social Services delivery”, 544246-2013, координатор проф. Јелисавета
Тодоровић, Филозофски факултет. С обзиром на то да се ради о пројекту који је недавно
започео са својим активностима, разговарало се о томе како је осмишљен рад у првој
години, ко чини институционалне тимове за његово спровођење, као и о могућим
корекцијама планираних активности, које могу значајно поспешити реализацију самог
пројекта. Састанку су, осим чланова пројектног тима са Универзитета у Нишу, учествовали
и чланови тимова партнерских институција, Универзитета у Београду и Новом Саду,
Републичког завода за социјалну заштиту и Центра за самостални живот инвалида из
Београда, Удружења стручних радника социјалне заштите Србије и Асоцијације центара
за социјални рад Србије.
2. Контролна мониторинг посета пројекту “New Library Services at Western Balkan
Universities”, JP158764-2009, контакт особа Зоран Живковић, управник Универзитетске
библиотеке “Никола Тесла”. Поред запослених из УБН, мониторингу су присутвовали
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заменик директора Универзитетске библиотеке Београд Богољуб Мазић и директор
Универзитетске библиотеке Крагујевац Мира Матић. Пошто је пројекат већ завршен,
управник УБН Живковић је упознао присутне са техничким иновацијама академске
мреже библиотека Србије, као и са резултатима поступка интеграције факултетских библиотека у мрежу универзитетских библиотека. Осврнуо се и на имплементацију репозиторијума е-публикација као и на повезивање институционалних репозиторијума
и wеб сервиса. Посебна пажња је посвећена одрживости постигнутих резултата и плановима за будућност.
3. Мониторинг посета Центрима насталим кроз пројекте CAREERS, INTERFACE, KNOWTS,
CONCUR, DELFIS i SIQAS на којој се разговарало о томе у којој мери су поменути пројекти допринели успостављању универзитетских центара али и на који начин је
обезбеђена њихова одрживост. Управници центара и запослени у њима говорили су
о делокругу рада центара, о реализованим и планираним активностима и о могућим
организационим променама које ће поспешити рад центара.
Испред Ректората Универзитета у Нишу мониторингу је присуствовао и активно у њему
учествовао проф. Зоран Николић, проректор Универзитета у Нишу.
15. 05. 2014.
ПРЕДСТАВЉЕНА БРОШУРА - КАРИЈЕРНИ ВОДИЧ ИНТЕРФЕЈС ЦЕНТРА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

У оквиру Tempus Interface Project ID:511224–TEMPUS-2010–AT–JPHES,
објављена је брошура „Kаријерни водич“, са циљем да се унапреди запошљивост младих, кроз изградњу капацитета канцеларије Интерфејс центра.
Брошура садржи 13 поглавља: Мотивационо писмо, Препоруке, Пракса,
Професионална биографија, Стратегије тражења посла, Умрежавање,
Интервју за посао, План за каријеру на Универзитету, Међународне обуке
и праксе, Алумни, Сајам запошљавања, Самовредновање и Прво радно
искуство. Брошуру је приредио Интерфејс тим Универзитета у Нишу и може
се преузети са Interface сајта http://www.interface.ni.ac.rs/
20. 05. 2014.
ПОСЕТА ВИСОКОГ ЛИБИЈСКОГ ЗВАНИЧНИКА

Аташе за академско образовање Амбасаде Државе Либије у Србији др Абдала (Abdalla
Abdljalell) у пратњи свог помоћника др Фатија ( Fathi Assaleh), посетио је Универзитет у Нишу.
У разговору са ректором ове високошколске установе проф. др Драганом Антићем, чему су
присуствовали и проректори проф. др Весна Лопичић и проф. др Зоран Николић, др Абдала
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је изразио жељу за повећањем и јачањем академске сарадње између либијских и српских
универзитета.
Високи званичник је посебно истакао намеру Одсека за академско образовање Амбасаде
Либије у Србији да поново иницира и омасови долазак либијских студената на Универзитет
у Нишу. Према његовим речима у Либији су заинтересовани и за краће студијске боравке у
научноистраживачким центрима и лабораторијама. Др Абдала је нагласио да би све студенте
који дођу у Ниш и Србију подржала и стипендирала либијска влада.
Ректор Антић је са одобравањем прихватио ову иницијативу и изразио жељу да поново
на факултетима Универзитета у Нишу види велики број студената из Либије, као у неким
прошлим временима. Први човек Универзитета у Нишу је високим гостима представио све
могућности које би либијски студенти имали за студирање на овдашњим факултетима и
бројним студијским програмима.
Током разговора саговорници су се сложили да, због ефикасне реализације тог циља, треба
што пре превазићи тренутне административне потешкоће које коче некада врло богату и
плодну академску сарадњу.

20. 05. 2014.
OДРЖАНА ПРОМОТИВНА РАДИОНИЦА ЦЕНТРА ЗА ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

Промотивну радионицу Центра за доживотно учење отворио је поздравним говором
проректор за наставу Универзитета у Нишу проф. др Добрица Живковић. Центар за доживотно
учење је организациона јединица Универзитета која: развија, дефинише и спроводи обуку,
спроводи курсеве и модуле у области доживотног учења и издаје сертификате, односо
уверења о завршеној обуци полазника. Управник Центра за доживотно учење проф. др Пеђа
Милосављевић, је кроз кратку презентацију објаснио улогу, значај, структуру, препоручену
стратегију, садашње и будуће активности Центра кроз образовање, стручне обуке, обуке на
радном месту, језичке обуке, стажирање, као и његову повезаност са осталим Центрима на
Универзитету, Регионалном привредном комором, Националном службом за запошљавање,
Унијом послодаваца, кластерима, еминентним привредницима као и повезивање Центра са
партнерима из релевантих институција ЕУ. Реализација програма за стицање наставничких
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компентенција реализује се, за сада на четири факултета (Електронском, Филозофском,
Природно-математичком и Факултету спорта и физичког васпитања). Учесницима скупа,
затим су приказане презенације руководиоца Интерфејс центра Универзитета у Нишу, проф.
др Слободана Антића, руководиоца Центра за развој каријере студената, проф. др Миодрага
Лазића као и презентација активности и резултата на TEMPUS Delfis пројекту- „Развој оквира
за целоживотно учење у Србији“, проф. др Биљане Предић координатора пројекта.
21. 05. 2014.
МАЈСКА ПРОМОЦИЈА НОВИХ ДОКТОРА НАУКА

На Универзитету у Нишу је 21. маја 2014. године промовисано 19 нових доктора наука са:
Економског, Медицинског, Природно-математичког, Машинског и Правног факултета.
Кандидате је у највише научно звање промовисао ректор Универзитета у Нишу проф. др
Драган Антић.
Промовисани су: Марија Костић у доктора економских наука, Марко Ђурић у доктора еко
номских наука, Ахмедин Лекпек у
доктора економских наука, Тања
Станишић у доктора економских
наука, Владимир Радивојевић у
доктора економских наука, Ивана
Марковић у доктора медицинских
наука, Даница Тиодоровић Живко
вић у доктора медицинских наука,
Иван Антић у доктора медицинских
наука, Небојша Игњатовић у докто
ра медицинских наука, Александар
Златић у доктора медицинских на
ука, Зорица Ћирић у доктора ме
дицинских наука, Момчило То
до
ровић у доктора медицинских наука,
Асим Изаири у доктора медицинских наука, Драгиша Николић у доктора наука – физичке науке,
Биљана Вучићевић у доктора техничких наука, Јелена Миловановић у доктора техничких наука,
Саша Милановић у доктора техничких наука и Братислав Петровић у доктора правних наука.
Биографије кандидата су саопштили декани Економског, Медицинског, Природно-матема
тичког, Машинског и Правног факултета: проф. др Зоран Аранђеловић, проф. др Стеван Илић,
проф. др Драган Ђорђевић, проф. др Властимир Николић и проф. др Мирослав Лазић.
Извештаје о научном доприносу докторских дисертација промовисаних кандидата су
поднели њихови ментори и чланови комисија: проф. др Љиља Антић, проф. др Душан
Здравковић, проф. др Срђан Маринковић, проф. др Бобан Стојановић, проф. др Зоран
Радовановић, проф. др Драган Јовановић, проф. др Бранислав Петровић, проф. др Милан
Вишњић, проф. др Ивана Станковић, проф. др Зоран Голубовић, проф. др Анђелка Славковић,
проф. др Љубиша Нешић, проф. др Младен Стојиљковић, проф. др Мирослав Трајановић,
проф. др Градимир Илић и проф. др Срђан Голубовић.
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29. 05. 2014.
ПОСЕТА СА NTNU ИЗ ТРОНДХЕИМА

На Универзитету у Нишу одржан је састанак са директором
Интернационалне секције, NTNU, г-ђом Хилде Ские и Јулијом Зазигином, координатором студентске размене коју финансира Министарство спољних послова Норвешке.
Посета са NTNU била је плодоносна због продужетка уговора о сарадњи који Универзитет у Нишу има са Универзитетом из Трондхеима.
29. 05. 2014.
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ НОСИЛАЦ ЗНАКА ИЗВРСНОСТИ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ

Универзитет у Нишу је прва научноистраживачка институција у Србији која је усвојила Стратегију развоја
људских ресурса у складу са препорукама Европске Комисије. Задовољство нам је да обавестимо академску и
ширу јавност да је сада Универзитет у Нишу, као једини
универзитет у земљи, од Европске комисије добио и Знак
изврсности (HR Exellence) због посвећености принципима
Европске повеље за истраживаче.
Ово високо признање представља изузетно достигнуће
и одражава посвећеност ове високошколске институције принципима Европске повеље за
истраживаче која се бави правима и обавезама истраживача и њихових послодаваца. Поред
непосредних користи од њеног усвајања, у смислу увећања угледа и препознатљивости
Универзитета у Нишу у међународним оквирима. значај стратегије је изузетан и за процес
придруживања Републике Србије Европској Унији, али и за још чвршћу интеграцију Универзитета. Раније обраћање члановима Сената Универзитета у Нишу проф. др Весне Лопичић, проректора за међународну сарању Универзитета у Нишу, у којем их обавештава о
активностима, току и значају израде Стратегије људских ресурса, као припреми за добијање
Знака изврсности, погледајте на сајту:
http://www.ni.ac.rs/images/stories/dokumenti_b/novosti/obracanje_senatu_prorektor_lopicic.pdf
10. 06. 2014.
OДРЖАН САСТАНАК ИСТРАЖИВАЧА

На Универзитету у Нишу 10 јуна 2014. године
одржан је састанак истраживача три академије
(САНУ; БАН. МАНУ) на пројекту истраживања
ендемске нефропатије и тумора уротелијума.
Састанак је организовао Центар ѕа научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу.
Одржана су четири предавања из геномике и
епигеномике ових болести. Изложени су планови даљег истраживања.
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11. 06. 2014.
ПРОМОВИСАНИ НОВИ ПОЧАСНИ ДОКТОР И ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

Др Хартмуту Брауеру, старијем истржиавачу на Техничком универзитету у Илменауу, СР Немачка,
додељен је почасни докторат Универзитета у Нишу. На истој свечаности др Љубиши Кочинцу,
редовном професору Природно-математичког факултета у пензији, додељени су звање и права
професора емеритуса. Признања је уручио ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић,
на свечаности одржаној 11. jуна 2014 године, поводом обележавања 49 година постојања и рада
највише образовне институције у нашем граду.
Одлуку о додели почасног доктората др Хартмуту Брауеру, као признање за његов рад, нарочито
у развоју и афирмацији Универзитета у Нишу, донео је Сенат Универзитета на предлог Наставнонаучног већа Електронског факултета у Нишу.
Приликом доделе почасног доктората истакнуто је да је др Хартмут Брауер као предавач и
сениор истраживач на Факултету за електротехнику и информационе технологије Универзитета
у Илменауу, у току своје каријере дао изванредан допринос за добробит и афирмацију
Универзитета у Нишу, као и да је у годинама када су многа врата била затворена за наставнике и
научнике из Србије, а међународна подршка ускраћена, својим изузетним залагањем укључио
Универзитет у Нишу у пројекте међународне сарадње под покровитељством Владе Немачке,
Пакта за стабилност и фондације ДААД.
Након доделе дипломе, двадесет други почасни доктор Универзитета у Нишу, одржао је беседу
у којој је изразио дубоку захвалност колегама са Универзитета и Електронског факултета, за
признање које су му исказали. Током беседе, др Бараурер је нагласио да ће његова преданост
и посвећеност сарадњи са нишким и свим српским стручњацима, у будућности, бити још
интензивнија и чвршћа.

Након доделе почасног доктората, свечаност је настављена уручивањем повеље о додели звања
и права професор емеритус Универзитета у Нишу др Љубиши Кочинцу, редовном професору
Природно-математичког факултета у пензији, за укупан научни, стручни и педагошки допринос
развоју и напретку матичног факултета, на основу Одлуке Сената Универзитета у Нишу.
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Током промоције је истакнуто да је, у својој 39 година дугој универзитетској каријери, проф. Кочинац својим преданим радом, многобројним активностима и плодотворном сарадњом са великим бројем математичара и институција широм света, дао велики допринос афирмацији српске
математике и подизању угледа Универзитета у Нишу.
Захваливши колегама на изузетном признању које су му указали доделивши му звање професор
емеритус, професор Кочинац је одржао врло надахнуту беседу о популарној математици.
11. 06. 2014.
УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА ОБЕЛЕЖИЛА ЈЕ ДАН СЕЋАЊА НА ВЕЛИКИ РАТ

Промоцијом другог допуњеног издања књиге „Ратна престоница Ниш 1914-1915“ Видосава Петровића, коју чине сведочења и успомене српских политичара, дипломата, књижевника, домаћих и
страних новинара који су боравили у Нишу од доласка владе и Народне скупштине крајем јула
1914. године, па све до напуштања града октобра 1915. године, изложбом публикација, фотографија
и докумената, уз мултимедијалну презентацију и мини дигитални музеј који је урадио Електронски
факултет у Нишу, обележен је Дан сећања на велики рат.
Тим поводом у читаоници Универзитетске библиотеке ректор Универзитета у Нишу проф. др
Драган Антић открио је меморијалну плочу у знак сећања на Николу Пашића на месту где се у
периоду од 26.јула 1914.године до 16. октобра 1915. године налазио Кабинет председника владе
Николе Пашића.
Скупу су се поред ректора проф. др Драгана Антића, управника Универзитетске библиотеке Зорана
Живковића, обратили Видосав Петровић аутор књиге, проф. др Небојша Ранђеловић, проф. др
Недељко Богдановић, Богољуб Марковић из нишког дела Савеза цивилне заштите Србије.

12. 06. 2014.
ДОДЕЉЕНЕ ПОВЕЉЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Поводом обележавања 49 година постојања и рада Универзитета у Нишу четрнаесторо најбољих
студената факултета Универзитета у Нишу добило је специјално признање – Повељу Универзитета.
Најуспешнијим дипломираним студентима на основним академским и мастер академским студијама повеље је уручио проректор за наставу проф. др Добрица Живковић у присуству колеге
проф. др Зорана Николића проректора за обезбеђење квалитета.
Повељи Универзитета у Нишу – најбоље дипломираним студентима факултета који су завршили
основне академске студије школске 2012/2013. године добили су:
Кристина Саша Марковић – Факултет спорта и физичког васпитања
Андрија Зоран Зорић – Грађевинско-архитектонски факултет

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ • број 3 (МАЈ–ЈУН) 2014.

Милена Марко Вујичић – Филозофски факултет
Никола Радован Петковић – Факултет уметности
Снежана Стојанча Крстић- Учитељски факултет у Врању
Немања Драган Ђуровић- Факултет заштите на раду
Јелена Слободан Стевановић – Технолошки факултет у Лесковцу
Повеља Универзитета у Нишу – најбоље дипломираним студентима факултета који су завршили
мастер академске студије школске 2012/2013. године уручена је:
Коста Драган Митровић – Правни факултет
Гордана Велимир Стевановић – Машински факултет
Марија Иван Мичић – Технолошки факултет
Лазар Александар Ђокић – Факултет заштите на раду
Анђела Ненад Тошић – Факултет спорта и физичког васпитања
Игор Владимир Крстић – Електронски факултет
Драган Стојан Ценић – Учитељски факултет
Презентацију са подацима о награђеним студентима погледајте овде:
http://www.ni.ac.rs/novosti/dodeljene-povelje-najboljim-diplomcima-fakulteta-univerziteta-u-nisu.html

12. 06. 2014.
ОДРЖАН 4. СИМПОЗИЈУМ САНУ И УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У САРАДЊИ
СА ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Центар за научнoистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу, у сарадњи са Центром за соци
олошка истраживања Филозофског факултета Универзитета у Нишу одржао је 12. јуна 2014. године,
Четврти синпозијум на тему: РЕГИОНАЛНЕ ДИСПРОПОРЦИЈЕ У РАЗВОЈУ СРБИЈЕ, МИГРАЦИЈЕ И
ДЕМОГРАФСКA РЕПРОДУКЦИЈA.
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Научна конференција је део реализације истраживачких циљева макропројекта: Становништво
Југоисточне Србије: демографска репродукција и социо културна динамика, који се одвија у
Центру за научнoистраживачки рад САНУ и Универзитета у Нишу.
Тематске области скупа биле су:
1. Утицај регионалних неједнакости у развоју Србије на миграционе процесе и промене у
демографској структури.
2. Трагање за новим моделом равномерног регионалног развоја Србије и перспективе
југоисточне Србије.
3. Значај демографске обнове југоисточне Србије за развој и безбедност овог геопростора.
13. 06. 2014.
ПОТПИСАН УГОВОР О САРАДЊИ СА УНИВЕРЗИТЕТОМ У ТУЗЛИ

Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић и проф. др Енвер
Халиловић, ректор Универзитета у Тузли, Босна и Херцеговина, потписа
ли су Уговор о сарадњи ове две високошколске институције. Уговор је
потписан у Ректорату Универзитета у Нишу 13. јуна 2014. године, поводом
обележавања 49 година од оснивања ове највише образовне установе у
Нишу.
У циљу успостављања сарадње на пољу образовања и научног рада,
Уговором су прецизиране области у којима ће Универзитет у Нишу и
Универзитет у Тузли сарађивати, а које се тичу мобилности наставника и студената, заједничког
учешћа на пројектима, објављивању научних радова и организацији научних конференција.
13. 06. 2014.
ОБЕЛЕЖЕН ДАН УНИВЕРЗИТЕТА 2014.

Свечаном академијом, на којој су додељена признања истакнутим професорима и најбољима
студентима, обележена је 49. годишњица постојања и рада Универзитета у Нишу.
У присуству многобројних званица са универзитета из земље и иностранства, Српске академије
наука и уметности, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, републичке Владе,
војске и других државних органа , финаснијских и образовних институција, представника локалне
самоуправе, цркве, привредних и непривредних субјеката, удружења и фондација, као и чланова
Универзитета и његових разних тела и организационих јединица, свечаност је уводним говором
отворио ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић. Поздравним говором присутнима се
обратио и председник Савета Универзитета проф. др Саша Кнежевић.
Генерал –поптпуковник проф. др Миодраг Јевтић, ректор Универзитета одбране у Београду, чести
тао је годишњицу у име свих домаћих универзитета, а испред иностраних гостију лепе жеље је
пренела др Елена Ченијавскаја, представник Руске царинаске академије из Москве.
Надахнутим речима подршке, члановима и студентима Универзитета у Нишу, говорио је и генерални
секретар САНУ академик Димитрије Стефановић. Поруку Министарства просвете, науке и технолошког
развоја пренео је помоћник министра за високо образовање проф. др Слободан Ступар.
Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић придружио се честиткама, а благослов Епископа
нишког др Јована пренео је отац Милутин Тимотијевић, ректор Богословије Свети Ћирило и Методије.
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Скупу се обратио и алумнус Универзитета у Нишу, професор Стоматолошког факултета Тексас у
Хјустовну др Раде Паравина.
Свечаност је музичким програмом оплеменио Хор факултета уметности под вођством диригента мр
Иване Мировић, као и флаутисткиња проф. мр Анђела Братић и гудачки квартет„Крин“ у коме су свирали
Бојана Ђоловић и Јелена Рубаковић - виолине, Стеван Доброта - виола и Милан Јанковић – виолончело.
Говор ректора Универзитета у Нишу, можете прочитати овде:
http://www.ni.ac.rs/images/stories/dokumenti_b/novosti/rektorov_govor_du_2014.pdf
Говор председника Савета Универзитета у Нишу, можете прочитати на сајту:
http://www.ni.ac.rs/images/stories/dokumenti_b/novosti/govor_predsednika_saveta_du_2014.pdf
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13. 06. 2014.
ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА ИСТАКНУТИМ ПРОФЕСОРИМА
И НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА

Уручивањем златног и сребрног знака, на свечаности обележавања 49. Дана Универзитета у Нишу,
исказана је посебна захвалност професорима који су значајно допринели, не само остваривању
основне делатности Универзитета, већ и подизању наше академске заједнице на један виши ниво.
Сребрни знак додељен је и најбољим дипломираним студентима Универзитета.
На основу одлуке Савета, донетој на седници одржаној 28. маја 2014. године, додељена су
признања за истакнути допринос развоју Универзитета у Нишу, и то: Златни знак Универзитета у
Нишу - академику Милораду Митковићу, редовном професору Медицинског факултета у Нишу.
Сребрни знак је додељен: др Биљани Предић, редовном професору Економског факултета у Нишу;
др Александру Петровићу, редовном професору Правног факултета; др Драгану Гајићу, редовном
професору Природно-математичког факултета; др Градимиру Илићу, редовном професору и продекану
Машинског факултета и мр Драгославу Аћимовићу, редовном професору Факултета уметности.
У име свих награђених, захвалност је изказала проф. др Биљана Предић, са Економског факултета
Универзитета у Нишу.

Годинама уназад Универзитет на обележавању своје годишњице награђује и студенте који су у
претходној години постигли најбољи успех у претходној школској 2012/2013. години.
Савет Универзитета у Нишу на седници одржаној 28. маја 2014. године донео је Одлуку о додели
признања најбољим студентима који су завршили основне академске студије, мастер академске
студије и интегрисане студије Универзитета и факултета. По тој одлуци, Сребрни знак Универзитета
са уписаним текстом «Најбољем студенту који је завршио основне академске студије Универзитета
у Нишу у школској 2012/2013. години» припао је:
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Инес Пријић, која је завршила студије са просечном оценом 10.00 на Економском факултету у Нишу,
Николи Симићу, који је завршио студије са просечном оценом 10.00 на Електронском факултету у
Нишу,
Марији Ђорђевић, која је завршила студије са просечном оценом 10.00 на Машинском факултету
у Нишу,
Љубици Јанић, која је завршила студије са просечном оценом 10.00 на Правном факултету у Нишу,
Милану Нешићу, који је завршио студије са просечном оценом 10.00 на Природно-математичком
факултету у Нишу.
Сребрни знак Универзитета са уписаним текстом «Најбољем студенту који је завршио мастер
академске студије Универзитета у Нишу у школској 2012/2013. години» додељен је:
Нинославу Ћирићу, који је завршио студије са просечном оценом 10.00 на Грађевинскоархитектонском факултету у Нишу,
Милану Марковићу, који је завршио студије са просечном оценом 10.00 на Економском факултету
у Нишу,
Жељку Младеновићу, који је завршио студије са просечном оценом 10.00 на Природно-математичком
факултету у Нишу,
Марији Томић, која је завршила студије са просечном оценом 10.00 на Факултету уметности у Нишу,
Марти Митровић, која је завршила студије са просечном оценом 10.00 на Филозофском факултету
у Нишу
Сребрни знак Универзитета са уписаним текстом «Најбољем студенту који је завршио интегрисане
академске студије Универзитета у Нишу у школској 2012/2013. години» уручен је :
Марији Ђорђевић, која је завршила интегрисане академске студије са просечном оценом 9.98
на Медицинском факултету у Нишу и Милошу Марјановићу, који је завршио основне студије са
просечном оценом 10,00 у трајању од пет година на Електронском факултету у Нишу.
На признању се, испред награђених студената, захвалила најбоља дипломирана студенткиња
Универзитета са Правног факултета Инес Пријић.

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ • БРОЈ 3 (МАЈ–ЈУН) 2014.

16. 06. 2014.
ПРЕДЛОГ ЗА САРАДЊУ СА УНИВЕРЗИТЕТОМ У ХЈУСТОНУ

Алумнус Универзитета у Нишу проф. др Раде
Паравина са Стоматолошког факултета Универзитета у Хјустону, Тексас, САД, посетио
је Ректорат ове високошколске институције
поводом обележавања 49 година њеног постојања и рада. Професор Паравина је разговарао са проректором за међународну
сарадњу проф. др Весном Лопичић о могућностима сарадње Универзитета у Хјустону и Универзитета у Нишу.
Др Паравина је већ више година редовни
професор на Универзитету Тексас у Хјустону
и директор тамошњег Центра за биоматеријале и биомиметику, где бележи изванредне резултате
у науци и стручној пракси. Носилац је почасног звања истакнути професор и добитник престижног
признања из области протетике „Jeerome M. and Dorothy Schweitzer Research Award”, који се сваке
године враћа у родни Ниш.
Током разговора са проректором проф. др Весном Лопичић, истакнути алумнус Универзитета у
Нишу посебно је нагласио чињеницу да у Хјустону има тридесетак доктора наука из Србије који су
у међусобном контакту као колеге и пријатељи, које окупља и жеља да помажу Србији кроз разне
хуманитарне и донаторске акције. Оно што је важно за академски живот Универзитета у Нишу
јесте успостављање чврсте сарадње у науци, за шта, према речима професора Паравине, постоје
капацитети и где су већ учињени неки покушаји преко идеје о оснивању Академије за естетску
стоматологију. Српско-америчка привредна комора и Стална канцеларија Србије у Хјустону су
институције преко којих је могуће развити нове облике сарадње, а професор Паравина истиче и
могућност да алумни асоцијација Универзитета у Нишу постане инкубатор нових видова сарадње
и чвршћег повезивања кадрова - на и ван универзитета, како у самој Србији тако и у иностранству.
Током разговора је договорено да иницијални корак предузме Универзитет у Нишу тиме што би
сачинио предлог основних видова сарадње са Универитетом Тексас у Хустону.
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