ПОШТОВАНИ СТУДЕНТИ, драге колеге, ДАМЕ И ГОСПОДО

Дозволите ми да вас поздравим у име ректора Универзитета у Нишу,
проф. др Драгана Антића, и свих колега проректора.
Универзитет у Нишу и његови студенти обележавају данас Дан
студената Универзитета у Нишу, у знак сећања на историјски значајан датум –
22. март 1936. године када се омладина јасно декларисала против сваког
ширења расне, верске и националне мржње, а за слободу мисли, као и
образовања ‐ у циљу очувања и унапређења принципа хуманости и
поштовања човекове личности, мир и заштиту права човека.
Као и тадашње, и ово време захтева перманентну борбу за очување
елементарних друштвених вредности и управо је студенстска омладина та
која увек носи енергију промена на боље.
Студенти Универзитета у Нишу историјски су показали и доказали да
представљају ону снагу која покреће све друштвене токове. У савременим
условима, студенти стичу потребна знања и стварају услове да својом
енергијом покрену развој не само свог Универзитета, већ и читавог друштва.
У тој мисији, поштоване колегинице и колеге, рачунајте на несебичну
подршку свог Универзитета, који ће и у будућности перманентно радити на
стварању не само бољих услова за студирање и студентско организовање у
циљу стварања услова за свестран развој личности студената, већ и на све
активније мере које треба да омогуће развој каријере студената.
Као проректор за међународну сарадњу могу само да истакнем и све
веже учешће наших студената на међународним пројектима које носи или на
којима учествује наш универзитет, и све већи број студената који се
пријављујју на програме међународне размене. Овога пута бих вас све
позвала да што редовније пратите информације на сајтовима универзитета и
својих факултета, јер се оне тамо постављају управо због вас.
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Свака ваша иницијатива која има за циљ конкретан допринос
успешнијем студирању, повезивању привреде са универзитетом и новим
идејама за пројекте више је него драгоцена.
У име вашег Универзитета честитам вам дан студената, уверена да ће
сарадња између студентских организација и руководећих гарнитура остати
исто овко успешна.
Наш заједнички, велики празник – 50 година постојања и успешног
рада Универзитета у Нишу, пола века образовања интелектуалне елите Града
и региона и пола века студентске покретачке снаге која нас све чини бољима
и обавезује, прослављамо целе ове године.
Позивам вас у име управе Универзитета у Нишу да, као и увек, дате свој
максималан допринос и раду и слављу, како бисмо заједно, што лепше
обележили овај јубилеј.
Још једном, срећан вам празник и срећан нам јубилеј.

У Нишу, 23.03.2015. године
ПРОРЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф. др Весна Лопичић
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