
Уважене званице,

представници академске и шире друштвене заједнице,

драги студенти,

Имам изузетну част да Вас поздравим у име Савета
Универзитета у Нишу, и захвалим што присуствујете свечаности
обележавања 48 година постојања и успешног рада ове самосталне
високошколске установе.

Овакве свечаности, као и свакодневни предан рад на
остваривању делатности Универзитета у Нишу, нису могуће без
активног учешћа свих чинилаца академске, локалне и шире
друштвене заједнице, као и без присуства еминентних гостију из
земље и иностранства, са којима остварујемо дугогодишњу
успешну пословну сарадњу. Та сарадња ће тек добити на значају
потпуном имплементацијом мобилности студирања и размене
студената, наставника и сарадника.

Реализацијом бројних научноистраживачких пројеката, уз
учешће значајног броја наставника и студената, отварају се врата
нашег Универзитета ка савременим тенденцијама у високом
образовању и научноистраживачком раду, и трасирају нови облици
активног учешћа у функционисању шире академске заједнице, у
будућности.

Када смо код будућности, част ми је да честитам најбољим
студентима факултета у саставу Универзитета у Нишу, који су
својим радом и залагањем заслужили признање свог Универзитета.
Ови млади људи нас обавезују на још веће ангажовање, које има за
циљ стварање услова, да се њихов таленат, знање и амбиција,
базирана на реалном потенцијалу, подстакну и подрже, и да им се



пружи прилика да своје знање надограђују и уграђују у традицију,
из које води пут у савремено друштво-друштво нових технологија и
здравих међуљудских односа.

Такође, желим да изразим задовољство што смо имали
прилике да, поводом Дана Универзитета наградимо и истакнуте
припаднике наше академске заједнице, који су (свако у својој
области) дали изузетан допринос раду и развоју нашег
Универзитета.

Руководство Универзитета у Нишу улаже велике напоре како
би ова академска институција, не само пратила развој научне мисли
и савремене токове у високом образовању свих нивоа,  већ да би
имала лидерску улогу у изградњи друштва базираног на знању-
једином поузданом темељу, који ће јој обезбедити дугу и часну
традицију.

Хвала свима онима који нам у овом послу пружају несебичну
подршку.

Универзитет у Нишу је део овог Града,  његове историје и
културе.  Он пружа интелектуалну основу за његов развој у
савремену метрополу. Сарадња Града и Универзитета, оправдано
очекујемо, допринеће општем бољитку и напретку, чије конкретне
видове треба да пројектујемо.  То ћемо постићи једино ако
генерацијама које долазе створимо уверење, да су на правом месту,
из кога не треба одлазити,  јер овде имају све оне могућности за
остваривање њихових животних циљева - свестрано образовање,
добар посао и услове за живот достојан човека.

Свим студентима, наставницима, сарадницима и
административним радницима честитам дан Универзитета у Нишу.



У Нишу, 14.06.2013. године

Председник Савета Унвиерзитета у Нишу

Проф. др Саша Кнежевић


