
Уважене званице, 

представници академске и шире друштвене јавности, 

драги студенти, 

 Имам изузетну част да Вас поздравим испред Савета Универзитета 
у Нишу, и захвалим вам што сте својим присуством увеличали данашњу 
свечаност обележавања 49 година постојања и успешног рада ове 
самосталне високошколске установе.  

 Обележавајући ову годишњицу нашег Универзитета,  
приближавамо се  великом, полувековном јубилеју нашег Универзитета,  
и то у време, када сви треба да се присетимо годишњица, значајних за 
просветну и културну историју нашег народа: 

-200 година од објављивања прве српске граматике – Вукове 
писменице; 

-150 година од рођења Вука Стефановића Караџића; 

-100 година од рођења његове светости патријарха српског господина 
Павла; 

Присећамо се и 

-100 година од почетка Првог светског рата, када је Град Ниш био ратна 
престоница, у којој је Влада Краљевине Србије донела Нишку 
декларацију, којом је обзнанила своје ратне циљеве – ослобођење 
српског народа и његово уједињење са осталим јужнословенских 
народима, који су до тада били под вишевековном туђинском 
владавином. 

Од времена када је био ратна престоница, Ниш је рушен и 
изграђиван изнова, да би израстао у престоницу привредног и 
друштвеног развој региона јужне и југоисточне Србије. То сигурно не би 
могао постати, да није универзитетски центар, према коме, географски и 
демографски посматрано, гравитира значајан део наше земље. 

Са својих 13 факултета, који образују стручњаке у свим научним 
пољима, Универзитет у Нишу пружа оптималне услове студирања и 
стицања практично примењивих знања, уз могућност научног 
усавршавања и стручног напредовања,  обезбеђујући, притом, 



мобилност студената и компатибилност наставног процеса са европским 
системом образовања. 

 Реализацијом бројних научноистраживачких пројеката домаћег и 
међународног карактера, уз учешће значајног броја наставника и 
студената,  отварају се врата нашег Универзитета ка савременим 
тенденцијама у високом образовању и научноистраживачком раду, и 
стварају нови облици сарадње, са домаћим и иностраним научно-
образовним институцијама. То је залога  садашњег успешног 
функционисања, али и извесне будућности ове самосталне 
високошколске установе. 

 И ове године, традиционално смо наградили истакнуте чланове 
наше академске заједнице, који су својим ауторитетом у научној области 
у којој раде, али и изузетним залагањем и својим дугогодишњим 
посвећеним радом, допринели угледу нашег Универзитета, и његовој 
међународној афирмацији и репутацији. 

 Наша будућност јесу наши студенти, који су најбољи показатељ 
квалитета рада сваке високошколске установе. Њихови изванредни 
резултати у студирању и остваривању здравих амбиција, уперених ка 
врхунским резултатима и достизању постављених стандарда, уверавају 
нас да се једино улагање у знање увек исплати.  

Користим прилику да нашим  дугогодишњим професорима, као и 
најуспешнијим студентима честитам на оствареним резултатима и 
заслуженим признањима, које им Универзитет додељује. 

 Универзитет у Нишу улаже велике напоре како би ова академска 
институција, не само пратила развој научне мисли и савремене 
тенденције у високом образовању свих нивоа, већ како би имала водећу 
улогу у изградњи друштва, утемељеног на знању- једином поузданом 
темељу, који ће обезбедити дугу и часну традицију. 

 Универзитет у Нишу, у сусрет обележавању пола века свог 
постојања, предузима активности, усмерене на очувању добре 
традиције, развоја и напретка, на путу стварања интелектуалаца 
најширих гледишта, који су спремни да се ухвате у коштац са 
стварношћу, и да буду визионари будућности. Тиме он наставља своју 
мисију изградње интелектуална базе овог Града, као незаобилазни део 



његове богате историје и културе, представљајући основу преображаја 
овог града у савремену метрополу.  

Традицију куће знања, етике и неговања највиших стандарда 
квалитета високог образовања и научноистраживачког рада одговорно 
чувамо, и унапређујемо савременим научно-истраживачким и 
педагошким достигнућима. 

 Хвала свима онима, који су нам поуздани партнери у овом 
подухвату.  

 

У Нишу,  

13.06.2014. године  

Председник Савета Универзитета у Нишу 

 

Проф. др Саша Кнежевић 

  

 

  

 


