10. Ауто Мото Фест у Нишу
Сајам аутомобила у Нишу ове године бележи велики јубилеј –
десет година постојања.
10.“Ауто Мото Фест” Ниш биће одржан од 4. до 6. октобра 2019.
године у нишкој Хали „Чаир“.
Поред великог привредног значаја, годинама бележи и велики
број туристичких посета у дане одржавања сајма.
Овим поводом у Градској кући организован је пријем за
организаторе и излагаче на сајму.Градоначелник Ниша Дарко
Булатовић истакао је да ова манифестација из године у годину
бележи раст и да је Ниш један од ретких градова у региону који
има овакав сајам попут знатно већих метропола.
Након деценије постојања сајам је добио и маскоту, коју је
осмислио вишеструко награђиван нишки карикатуриста Саша
Димитријевић.
Осим изложбе путничких возила, биће понуђен и богат теретни
програм, уз пратећу опрему. Неће изостати велика понуда гума
док ће осигуравајућа друштва имати своје штандове и
приступачну понуду. Традиционално ће бити постављена и тркачка
стаза за малишане. Олдтајмери имаће своје место, јер управо
њихова изложба сваке године изазове велико интересовање
посетилаца.
Брендови аутомобила на нишком Ауто Мото Фесту су Форд,

Фиат,

Тојота, Цитроен, Ауди, Шкода, Рено, Дачија, Нисан, Мазда,
Јамаха, Мотогрини, Џип, Хјундаи као и бројни ауто центри и
сервиси.
Организатор Ауто Мото Феста
покровитељ Град Ниш и ТОН.
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Обавештење да ће се од 21.08.
до 22.08.2020. гoд. обавити
VI третман сузбијање одраслих
форми комараца на територији
града Ниша
Обавештење да ће се од 21.08. до 22.08.2020. гoд. обавити VI
третман сузбијање одраслих форми комараца на територији града
Ниша

Додељене потврде учесницима
програма У-НИ пракса 2019.
У понедељак, 16. септембра, у малој сали Официрског дома у
Нишу, свечаном доделом потврда студентима званично је затворен
програм У-НИ праксе 2019. Пракса је трајала месец дана, током
августа месеца, без накнаде, у јавним предузећима, Градској
управи и службама.
У-НИ пракса 2019. 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 и тако стекну искуство у
практичној примени знања.

Циљ праксе за студенте је стицање практичног стручног искуства
у раду, рад са ментором, 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 (ваннаставне)
активности од стране образовних институција у виду 3 ЕСП бода.
Ове године на пракси је учествовало 16 студената који су
прошли и обуку из области унапређења пословних вештина. 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 2019. је одлична по мишљењу и практиканата и ментора.

