
ДАМЕ И ГОСПОДО

Четрдесетосам година је прошло откако је донета Одлука о
оснивању Универзитета у Нишу и откако је ова високошколска
установа добила на трајно коришћење и управљање ово
монументално здање које данас има статус споменика културе, а
које је у време када је, непосредно после ослобађања Ниша од
вишевековне турске владавине (1886. године), саграђено, према
речима Феликса Каница, оштро одступало од оријенталне
архитектуре тога доба. Грађена према тадашњим европским
стандардима, према пројекту непознатог бечког архитекте, ова
зграда својом импозантношћу предодређена је за седиште
установе која својом делатношћу, образовањем стручњака у свим
научним пољима и областима и плодним научноистраживачким
радом обезбеђује интелектуалну основу за привредни и свеукупан
друштвени развој не само Града Ниша, већ и ширег региона.

Онако како је ово здање визионарски грађено, тако се и
Универзитет у Нишу развијао и стварао добру подлогу за даљи
развој и напредак, пратећи савремене тенденције у европском и
светском систему образовања, али и научноистраживачког рада.

Уз дужно поштовање и захвалност бројним генерацијама
наставника и истакнутих научних радника који су свој таленат,
знање и енергију уложили у стварање реномеа нашег Универзитета
настављамо да изграђујемо традицију утемељену на неговању
правих вредности, практично применљивог знања верификованог



међународно признатим дипломама. Носиоци диплома
Универзитета у Нишу су истовремено и носиоци руководећих
одговорних послова у свим сферама привреде и ванпривредних
делатности нашег Града и државе. Они су и чланови нашег богатог
алумнија који чине истакнути научни радници, ректори, декани и
професори престижних универзитета широм света, признати
научни радници, стручњаци и уметници...

Као државни универзитет који носи посебну одговорност за
очување и унапређење квалитета образовања настојимо да
перманентно радимо на усавршавању постојећих и увођењу и
акредитацији нових, атрактивних студијских програма за којима
потребу намеће савремено друштво.

Сви наши факултети, свако у својој области, остварују своју
делатност према акредитованим студијским програмима кроз које
настоје да студентима пруже завидан ниво знања које чини добру
основу за наставак образовања било где у свету, али и за почетак и
развој успешне пословне каријере.

Мултидисциплинарност се намеће као савремени тренд и ми
настојимо да сагледамо реалне потребе и могућности, те да у
складу са њима на Универзитету реализујемо мултидисциплинарне
студије које ће омогућити повезивање знања и научних достигнућа
из више наука, а све у циљу профилисања кадрова за којима
постоји потреба и који својим знањем могу допринети значајном
квалитативном помаку у развоју научне мисли.

Оснивањем Иновационог центра Универзитета у Нишу
остварујемо програмски циљ да достигнућа и резултати до којих се
долази у научноистраживачком раду добију своју практичну



реализацију кроз развој иновационих производа и реализацију
бројних иновационих пројеката на којима ће бити ангажовани
млади научници који својим идејама и ангажовањем треба да
начине искорак у будућност. А будућност може створити само
одговорна садашњост којој се може веровати.

Универзитет у Нишу је нарочито поносан на своје истакнуте
чланове који су стекли највиша академска звања поставши чланови
Српске академије наука и уметности. То је потврда дугогодишњег
неговања правих вредности и усправног ходања правим путем али
и доказ да је улагање у знање једина права инвестиција.

Универзитет не постоји сам за себе и није сам себи сврха и
циљ. Уверени смо да се мора створити чврста веза са Градом у
циљу перманентне сарадње у свим пољима и областима деловања.
Дугорочни циљ је да Град и његова академска заједница
заједнички планирају и граде своју садашњост и будућност за нове
генерације академских грађана који, с пуним правом, то од нас
очекују.

Универзитет у Нишу тежи једином могућем циљу,
просперитету, кроз отварање врата за конструктивну сарадњу са
другим универзитетима, домаћим и иностраним кроз реализацију
заједничких пројеката и плодну сарадњу у свим областима наше
делатности.

И, да се вратим на почетак, као што је ова древна грађевина у
којој се данас налазимо, наговештавала искорак у савремени свет
онда када је била једина која је личила на тај свет, наша академска
установа и широка академска заједница која је чини има обавезу
да буде водиља у развоју нове свести о нама самима и нама у



савременом свету, где припадамо и то не као посматрачи, већ
истакнути актери.

Користим прилику да свима вама захвалим што сте својим
присуством увеличали нашу данашњу свечаност и што својим
радом доприносите ширењу академске свести и јачању академске
заједнице која овај регион чини центром значајних научних,
културних и уопште друштвених дешавања.

Захваљујем вам на пажњи.

У Нишу, 14.05.2013. године      РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

      Проф. др Драган Антић


