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У Градској кући одржан је пријем за професоре и студенте Факултета
уметности у Нишу који су се са међународног такмичења у Канади вратили
са прегршт медаља, а чак три златне.
Заменик Градоначелника Милош Банђур истакао је да му је велико
задовољство што може да угости овако младе, академски остварене и
успешне људе, што је, како је рекао, и огроман успех њиховог матичног
факултета.
”Три млада професора освојила су прву награду, а њихова студенткиња
је освојила такође прву награду, што је јединствен случај у 68 година тог
међународног такмичења које окупља најбоље музичаре на хармоници на
свету, када је класична музика у питању.
Ради о талентованим и вредним
људима, који су уложили много рада, вежбе и припрема, што се на крају и
доказало овим великим успехом, на чему им искрено, у име града, честитам”,
рекао је Милош Банђур.
Иначе, екипу нишког Факултета уметности чинила су три професора и
три студента. Предводио их је најмлађи доцент у историји Универзитета у
Нишу, Никола Пековић који је са колегама Андријом Минчићем и Николом
Цветковићем освојио злато, као и студенткиња Дејана Радановић. Велики
успех заокружила су и преостала два студента, који су се из Викторије у
Канади вратили са освојеним другим и трећим местом на Светском трофеју
акордеониста, што ће свима, како су рекли, представљати огроман подстрек
за наставак студирања и рада.

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање
предлога за доделу највишег
јавног признања Града Ниша
Награде ”11. ЈАНУАР”
Награда ”11. ЈАНУАР” је највише признање Града Ниша које се додељује за
изузетна достигнућа која чине допринос афирмацији Града у привредним,
друштвеним и другим областима значајним за Град Ниш.
Награда се састоји од дипломе, статуете ”Ослободиоцима Града Ниша” и
новчаног износа и може се доделити појединцу или правном лицу из Ниша,
појединачно или заједнички, без обзира на време и простор где је достигнуће
остварено.
Предлог за доделу Награде ”11. ЈАНУАР” може поднети сваки грађанин или
правно лице. Предлог се подноси у писаној форми, са образложењем
достигнућа које се предлаже за Награду. Уз предлог се прилаже и
документација (радна биографија кандидата, два примерка публикованог
дела, каталога, ЦД или ДВД, планови, пројекти или одговарајућа
документација ако по природи ствари дело није могуће доставити, критике,
стручна мишљења и сл.). Приложена документација се након одлучивања не
враћа предлагачу.
Предлози се могу доставити од 01.12.2018. године до 15.12.2018. године, на
адресу: Скупштина Града Ниша, Секретару Скупштине Града, са назнаком
”За Комисију за награде Града Ниша”, улица Николе Пашића број 24, или у
електронској форми на e-mail: komisije.sg@gu.ni.rs
Неблаговремени и непотпуни предлози неће се разматрати.
СКУПШТИНА ГРАДА НИША – КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ ГРАДА НИША
Председник
Мр Раде Рајковић

Додељене потврде учесницима
програма У-НИ пракса 2018.
Представници Града и Универзитета у Нишу уручили су студентима данас у
Великој сали Универзитета у Нишу потврде о обављеној радној пракси.
Пракса је трајала месец дана, током новембра 2018. године, без накнаде, у
јавним предузећима, Градској управи и службама, установама културе и
спорта и градским општинама.
У-НИ пракса 2018. је замишљена као пројекат помоћи младим људима,
студентима завршне године основних студија и студентима мастер студија
високообразовних институција Универзитета у Нишу, да за време, и након
свог студирања, месец дана раде у јавном сектору. Пружа могућност
студентима да стекну искуство у различитим областима. Рад у јавном
сектору је одлична прилика да се професионално развијају и стекну потребне
вештине.
Циљ праксе за студенте је стицање практичног стручног искуства у раду,
прибављање Потврде о обављеној пракси коју издаје Град Ниш и Универзитет
у Нишу, могућност добијања препоруке од стране институције у којој студент
обавља праксу и могућност признавања праксе као додатне активности од
стране образовних институција у виду 3 ЕСП бода.
Ове године на пракси је учествовало 30 студената. Сви практиканти и
ментори су попунили евалуациони упитник који се односи на праксу како би
се дефинисале смернице и предлози за унапређење праксе за наредну
годину. Општа оцена програма У-НИ пракса 2018 је одлична по мишљењу и
практиканата и ментора.
Циљ У-НИ праксе за наредни период је да се прошири и на приватни сектор.

