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01. 07. 2014.
ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ СА БУГАРСКОМ АКАДЕМИЈОМ НАУКА

Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић, потписао је у Софији са председником
Бугарске академије науке академиком Стефаном Воденичаровим Меморандум о сарадњи
ове две образовне институције.

Ректор Антић је са проректором за међународну сарадњу проф. др Весном Лопичић, по
позиву 1. јула 2014. године, посетио Бугарску академију наука где je са председником
Академије Воденичаровим, његовим саветником Димитријем Димитриевим и сарадницима
проф. Евдокиом Пашевом, академиком Дамјаном Дамјановим, Николаем Милошевим и
проф. Стефаном Хаџитодоровим, разговарао о конкретним корацима за наставак сарадње
између истраживача са обе институције, пре свега у оквиру заједничких научних пројеката.
Остварен је и договор да се са обе стране оформе тимови, које би чиниле контакт особе из
свих научних области, као и да се што пре уприличи њихов сусрет на којем би разменили
идеје и припремили предлоге пројеката.
Чланови Сената Универзитета у Нишу биће упознати са детаљима ових разговора на
седници 7. јула 2014. године.
Извештај о овом сусрету, који је на свом сајту објавилаБугарска академија наука, погледајте овде:
http://bas.bg/академични-новини/събития/8169-бан-подписа-меморандум-за-сътрудничество-с-нишкия-университет

01. 07. 2014.
СТУДЕНТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ У ПРОГРАМУ ГЛОБАЛ УГРАД

Завршена је селекција за учеснике Global UGRAD програма размене. Рекордан број сту
дената пријавио се за програм ове јесени и многи кандидати су у захтевном изборном
процесу показали изузетну мотивисаност, знање и спреманост да се укључе у овај програм.
Осамнаесторо најуспешнијих добило је Глобал УГРАД стипендију за академску 2014/15.
годину. Кандидати су потврдили да прихватају смештај на понуђене универзитете и World
Learning почиње другу фазу њихове припреме за пут у САД и једногодишње студије. Студентиучесници програма са Универзитета у Нишу са њиховим будућим УС универзитетима, су:
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1. Лука Поповић; Грађевинскоархитектонски факултет; Архитектура; University of Arkansas;
Fayetteville , Arkansas, US
2. Ања Ђурђановић; Филозофски факултет; Енглески језик и књижевност; Lincoln University
of Pennsylvania, Pennsylvania, US.
02. 07. 2014.
НАСТАВЉЕНИ РАЗГОВОРИ О ПРИЈЕМУ ЛИБИЈСКИХ СТУДЕНАТА

Поводом наставка разговора о олакшавању услова и процедура за пријем либијских студената
на универзитете у Србији, који су на Универзитету у Нишу започети крајем маја ове године,
Универзитет су, 2. јула 2014. године, посетили Његова екселенција господин Хабиб Машовић,
новоименовани амбасадор Републике Србије у Либији и аташе за академско образовање
у Амбасади Државе Либије у Србији др Абдала Абдљалел са сарадницима. Високе госте су,
у Ректорату Универзитета, примили проректори проф. др Весна Лопичић и проф. др Ненад
Павловић.
Током састанка, поново су предочени највећи проблеми са којма се сусрећу потенцијални
либијски младићи који желе да студирају у Србији. Присуство новоизбраног српског
амбасадора у Либији господина Машовића овом састанку, требало би да помогне у
превазилажењу наведених административних, процедуралних и протоколарних сметњи и
убрза добијање визе и боравишних дозвола. Највиши српски дипломата у Либији је нагласио
да због могућности наставка континуитета, некада изузетно добре и плодне сарадње, либијске
дипломате Универзитету у Нишу пошаљу званично саопштење о броју студента који би
желели да дођу, као и информације о нивоима и областима студија за које су заинтересовани.
Проректор за међународну сарадњу Универзитета у Нишу проф. др Весна Лопичић је
уважене госте обавестила да је надлежним министарствима већ упућен захтев да се олакша
процедура за пријем иностраних студената. Она је такође предложила да се Универзитету у
Нишу достави списак најчешћих препрека које либијским држављанима отежавају долазак,
боравак и студирање у Србији, како би Универзитет могао да ради на њиховом отклањању.
Проректор за научни рад и издавачку делатност проф. др Ненад Павловић, посебно је био
заинтересован за научне области и факултете које би либијски студенти желели да похађају
на Универзитету у Нишу.
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03. 07. 2014.
ПОСЕТА ДЕЛЕГАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА „СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ИЗ СКОПЉА

Ректор македонског Универзитета „Свети Кирил и Методиј“ из Скопља проф. др Велимир
Стојковски и проректор тог универзитета за финансије, инвестиције и развој проф. др Коле
Василевски боравили су у радној посети на Универзитету у Нишу. Са гостима из Скопља
разговарали су ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић са својим сарадницима,
проректорим за наставу проф. др Добрицом Живковићем, проректором за научни рад и
издавачку делатност проф. др Ненадом Павловићем, проректором за међународну сарадњу
проф. др Весном Лопичић и проректором за финансије проф. др Евицом Петровић.
На састанку је било речи о унапређењу и развоју већ постојеће дугогодишње плодне сарадње
између ове две високошколске институције. Домаћини и гости су разменили и искуства о
начину и методама спровођења и организацији наставе и научног рада, као и проблемима са
којима се сусрећу у свакодневним активностима.

04. 07. 2014.
ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ СА ИНСТИТУТОМ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НИШ

Универзитет у Нишу и Институт за јавно здравље Ниш склопили су Протокол о сарадњи у
области промоције здравља студената. Протокол су, 4.
јула 2014. године, на Универзитету у Нишу потписали
ректор Универзитета проф. др Драган Антић и вршилац
дужности директора Инстута проф. др Бранислав
Тиодоровић.
Потписивањем овог Протокола званично је форма
лизована вишегодишња успешна сарадња ове две
институције на унапређивању заједничких активности
на пољу промоције здравља студената Универзитета у
Нишу, кроз превенцију најчешћих ризика по здравље
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студентске популације као што су: неправилна исхрана, недовољна физичка активност,
стрес, ризично сексуално понашање, злоупотреба психоактивних супстанци и друго.
Такође, овим Протоколом је предвиђено заједничко учешће на међународним пројектима о
подизању задравствене културе које подржава Светска здравствена организација и Европска
комисија. Важан сегмент сарадње је и едукација едукатора - студената и професора, у циљу
што бржег ширења информација о превенцији здравља у јавности.
24. 07. 2014.
ПРОФЕСОР РАКОЧЕВИЋ НА ЛИСТИ НАЈУТИЦАЈНИЈИХ СВЕТСКИХ МАТЕМАТИЧАРА

Редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу др Владимир
Ракочевић је доспео на угледну Томсон Ројтерсову (Thomson Reuters) листу најутицајнијих
научних умова из области математике за 2014. годину.
Према критеријумима Томсон Ројтерса, улазак на ову престижну листу најбољих и најсјајнијих
математичких умова данашњице, професор Ракочевић је заслужио на основу изузетно
великог броја публикованих радова и њихове високе цитираности у свету.
Више информација погледајте на е-маил адреси:
http://sciencewatch.com/sites/sw/files/sw-article/media/worlds-most-influential-scientific-minds-2014.pdf
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28. 07. 2014.
МИНИСТАР ВЕРБИЋ РАЗГОВАРАО СА РУКОВОДСТВОМ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије др Срђан Вербић, 28.
јула 2014. године, посетио је Универзитет у Нишу. Министра су примили ректор Универзитета
проф. др Драган Антић са проректорима проф. др Евицом Петровић, проф. др Добрицом
Живковићем, проф. др Ненадом Павловићем и проф. др Зораном Николићем. Састанку су
присуствовали и декан Природно-математичког факултета у Нишу проф. др Драган Ђорђевић,
проф. др Татјана Пауновић, продекан Филозофског факултета у Нишу, управник Фондације
за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу
Бранислав Гајић и мр Драгослав Ђокић, генерални секретар Универзитета и помоћник
градоначелника Ниша др Саша Живић.
Ректор Антић је министра Вербића упознао са проблемима везаним за зграду у коју је смештен
Универзитет, недостатком простора са којима се сусрећу поједини факултети а посебно са
неопходношћу изградње лабораторије за потребе Департмана за хемију ПМФ-а, застојем у
изградњи станова за младе научне раднике и уметнике, одлагањем почетка изградње Научнотехнолошког парка и Универзитетског кампуса, као и са последицама и недоумицама везаним
за неинтегрисани универзитет које ометају ефикасније учешће и реализацију међународних
пројеката.
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Министар Вербић је домаћинима рекао да је упознат са већином наведених проблема
јер је о њима већ разговарао са државним секретаром Министарства просвете, науке и
технолошког развоја др Александром Белићем и обећао да ће ускоро бити потписан Уговор
о наставку изградње станова за младе научнике и уметнике. Он је додао да се многа од
наведених питања могу превазићи само убрзавањем процеса који су започети на њиховoм
решавању, али да ће она која захтевају и финансијску подршку државе, због повезаности
са Министарством финансија, морати да сачекају. Др Вербић је домаћинима предложио да
користе међународне фондове и помоћ Јединице за управљање пројектима Министарства
просвете. Мнистар просвете, који је у Ниш дошао да присуствује Седници Владе, такође је
обећао да ће ускоро, заједно са државним секретаром Белићем, посетити Универзитет и да
ће том приликом детаљно разговарати о свим питањима везаним за рад Универзитета у Нишу.
01. 08. 2014.
ЧАСОПИС ФИЛОМАТ НА ЛИСТИ ВРХУНСКИХ МЕЂУНАРОДНИХ ЧАСОПИСА

Математички часопис Филомат, чији је издавач Природно-математички факултет у Нишу, а
суиздавач Универзитет у Нишу, остварио је у 2013. години импакт фактор 0.753 на престижној
Томсон Ројтерс (Thomson Reuters) листи научних чаосписа. На тај начин, Филомат се пласирао
међу 30% најцитиранијих часописа из математике у свету.
Према категоризацији Министарства
просвете, науке и технолошког
разво
ја Републике Србије, часопис
се, почев од 2013. године, налази у
категорији М21, односно вреднује
као врхунски међународни часопис.
Филомат је сада најбоље катего
рисан српски математички часо
пис.
Главни уредници Филомата су др
Владимир Ракочевић и др Драган
Ђорђевић, редовни професори При
родно-математичког факултета Уни
вер
зитета у Нишу. У уређивачком
одбору Филомата, осим математи
чара са Природно-математичког
факултета у Нишу, налазе се и еми
нентни ма
те
матичари из Србије и
света.
Пласман Филомата међу нај
зна
чај
није математичке часописе у свету,
последица је великог доприноса аутора научних радова публикованих у њему, као и
значајног залагања његових уредника. Такође, тиме се битно доприноси великом угледу
Универзитета у Нишу и Природно-математичког факултета.
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14. 08. 2014.
КОШАРКАШКА ЕКИПА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ОСВОЈИЛА “БРОНЗУ” У РОТЕРДАМУ

Кошаркаши Универзитета у Нишу освојили су бронзану медаљу на другим Европским уни
верзитетским играма у Ротердаму где су се такмичили у јакој конкуренцији великог броја
универзитетских екипа овог континента. После победа над екипом Универзитета из Болоње,
екипом Универзитета из Риге и универзитетским тимом Румуна, уследио је пораз у утакмици
са турском екипом Универзитета из Фатиха, који их је зауставио на путу до финала. Бронзану
медаљу и место на победничком постољу студентска кошаркашка екипа из Ниша изборила је
победом над Универзитетом из Сплита.
Освојено треће место на европском студентском првенству представља велики успех кошар
кашке екипе Универзитата у Нишу - како играча, тако и целокупног стучног штаба. Захваљујући
залагању, упорности, доброј тактици и колективном духу, студентска кошаркашка екипа је по
стигла значајан успех и на прави начин представила Универзитет у Нишу, град Ниш и Србију.
Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић упутио је овим поводом честитке игра
чима као и представницима стручног штаба који су су предводили универзитетску екипу, се
лектору Миодрагу Коцићу и тренеру Марку Цветковићу. Ректор проф. др Антић је истакао да
се постигнути успех придружује истакнутим резултатима које Универзитет у Нишу постиже на
пољу образовних, научних, уметничких и спортских активности у којима тимски рад увек има
значајно место.

www.ni.ac.rs

