УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ
СТУДЕНТИМА
НИШКОГ
УНИВЕРЗИТЕТА
Најбољим студентима u 2017. години са свих 13 факултета Универзитета у
Нишу уручене су награде Града Ниша у виду новчаног износа од по 50
хиљада динара, дипломе и томбака са ликом цара Константина, за
постигнути успех у току студирања. Награде су добили и студенти који су
студије завршили са просечном оценом 10 током студирања, њих
осамнаесторо. Они су од Града Ниша добили плакету, томбак и новчану
награду, такође у износу од 50 000 динара. Награде су уручили
градоначелник Ниша Дарко Булатовић и председник Скупштине Града Раде
Рајковић.
„Свима вама који сте понос Града Ниша, честитам на постигнутим
резултатима и верујем да и сами знате да је једина инвестиција која никада
није промашена, улагање у будућност и знање. Управо сте ви наша
будућност и ова признања која вам додељујемо само симболично показују да
нам је стало до вас, да ценимо ваш труд и рад и да желимо да вас додатно
мотивишемо да превазиђете себе. Константан и марљив рад једини је начин
да се дође до резултата који ће трајати, а ви сте већ, добрим делом,
показали да можете мењати свет око себе“, рекао је градоначелник Дарко
Булатовић.
Најбољи студенти за 2017. годину су :
1.Марија Кондић, Грађевинско-архитектонски факултет
2.Јелена Тодоровић, Економски факултет
3.Анђела Антић, Електронски факултет
4.Дуња Милић, Машински факултет
5.Наталија Недељковић, Правни факултет
6.Милица Милуновић, Природно-математички факултет

7.Снежана Ђорђевић, Технолошки факултет
8.Анђела Протић, Педагошки факултет
9.Милица Бараћ, Факултет заштите на раду
10.Марија Антуновић, Факултет уметности
11.Сара Божић, Факултет спорта и физичког васпитања
12.Милош Милисављевић, Филозофски факултет
13.Никола Ђорђевић, Медицински факултет

У току 2017.године са просечном оценом 10, дипломирали су:
1.Богдан Ђорђевић, Природно-математички факултет
2.Бојана Арсенијевић, Правни факултет
3.Игор Младеновић, Правни факултет
4.Милица Мартиновић, Медицински факултет
5.Марија Топаловић, Медицински факултет
6.Мина Цветковић, Медицински факултет
7.Соња Јанковић, Медицински факултет
8.Миљан Петровић, Електронски факултет
9.Невена Радосављевић, Електронски факултет
10.Лазар Љубеновић, Електронски факултет
11.Јован Милојковић, Електронски факултет
12.Марко Михајловић, Електронски факултет
13.Александар Динчић, Економски факултет

14.Немања Веселиновић, Економски факултет
15.Александра Ђорђевић, Економски факултет
16.Младен Дејановић, Економски факултет
17. Иван Цветковић, Економски факултет
18.Александра Ћурчић, Грађевинско-архитектонски факултет

