ОТПУТОВАЛИ НА КОПАОНИК
НАГРАЂЕНИ СТУДЕНТИ
Четрдесет четворо најбољих студената Универзитета у Нишу
отпутовали су на Копаоник, где ће, заједно са инструкторима и
пратиоцима са Факутета спорта, провести наредних седам дана на
заслуженом одмору и настави скијања, које су добили као
награду
за постигнуте изузетне резултате током школовања.
На пут су их испратили Градоначелник Дарко Булатовић, градски
већник за омладину и спорт Бранислав Качар и декан Факултета
спорта проф. Др. Милован Братић.
”Ниш је поносан на своје студенте. Ово је само мали знак пажње
за вас који сте најбољи. Идите на Копаоник, одморите се,
напуните батерије и вратите се да завршите оно што сте тако
добро почели. Завршите факултет овако успешно како сте то
радили до сада, а држава Србија и сам град ће се постарати да
не чекате на посао у струци. Сигуран сам да ће бити још
инвеститора и још радних места у Нишу – једно од њих ће бити и
за вас”, поручио је Градоначелник Булатовић студентима.
Иначе, путовање у наш највећи зимски туристички центар добили
су студенти са највишим просечнимоценама са свих 14 факултета
нишког Универзитета.
Све трошове пута, смештаја, исхране, скијашких карти и школе
скијања, сноси Град, што ће, према речима већника Бранислава
Качара, бити пракса и у наредним годинама, јер је то ”најмање
што Ниш може
будућност.

учинити

за

оне

који

представљају

његову

Ученици из Немачке у посети
Нишу
Ученици Пословне школе из немачког града Форцхајма гости су
Правно – пословне школе у Нишу.
У Градској кући приређен је пријем за професоре и ученике,а
делегацију је примила градска већница Јелена Митровски.

О Нишу и Србији пре доласка овде нису знали много, а оно што
су видели и доживели, кажу, одушевило их је.
“Град је леп, имате дивне споменике, научили смо нешто о вашој
историји и култури. Људи су пријатни и гостољубиви,a храна је
одлична”, кажу ученици из Немачке.

И гости и домаћини ученици су пословних школа, па свакодневно
раде и на заједничким бизнис идејама.

Ова посета наставак је међународног пројекта започетог пре
десет година са циљем да се размене искуства у образовању,
усавршава енглески језик и упознају две културе и обичаји.

Поред дуалног система који се у Немачкој примењује одавно, има
још битних разлика у образовном систему,па је ово прилика и за
размену искустава у раду.

ОТВОРЕН ФОРУМ МЛАДИХ НАУЧНИКА
”Млади су будућност Србије и Ниша, а рекао бих и садашњост, и
зато ће Град
уложити највише што може у ваше образовање,
развој и коначно, у запошљавање. Због вас градимо Научно
технолошки парк, нову зграду Електронског факултета, због вас
улажемо озбиљна средства у средње и основне школе, јер сте ви
најважнији ресурс којим овај град и ова земља располажу”,
рекао је Градоначелник Дарко Булатовић отварајући пети Форум
младих научника у Нишу.
У великој сали Универзитета у Нишу данас се, тим поводом
окупило више од пет стотина најуспешнијих, најталентованијих и
најобразованијих младих људи из готово читаве Србије.
Пети Форум, као и сваки пут до сада, организовало је удружење
Нађи Раула у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Ниша.
Партнер манифестације је, ове године Амбасада Казахстана, која
је под слоганом Подржи будућност, помогла да Ниш, данас буде
престоница науке,
како је то поручио Јован Милић идејни
творац скупа организованог, овога пута са темом ”Млади
таленти. Ко су узори младима у Србији и како им представити
праве узоре ?”

Уручени ваучери студентима за
боравак на Копаонику
У Градској кући данас су градоначелник Ниша Дарко
Булатовић,декан Факултета за спорт проф.др Милован Братић

,проф.Љуба Павловић и већник за омладину и спорт Бранислав
Качар уручили ваучере најбољим студентима нишких
факултета,који ће бесплатно боравити седам дана на Копаонику.
Факултет за спорт и физичко васпитањe, Универзитетски спортски
савез и Град Ниш заједнички реализују пројекат награђивања
најбољих студената нишког универзитета,боравком на Копаонику.
Студенти ће под вођством искусних инструктора
савладати и вештину алпског скијања.

скијања

Ниш ће бити први град са југа Србије који ће реализовати овај
пројекат, а укупно ће за ову намену бити издвојено 2,6 милиона
динара.
Свих 11 нишких факултета направило је своју ранглисту најбољих
студената на основу висине просечне оцене,па ће пут Копаоника
кренути укупно

44 најбољих студената из Ниша.

Организацију акције водиће Факултет за спорт и физичко
васпитање из Ниша, што подразумева и све ван пансионске
активности, изнајмљивање скија, набавку ски пасова и спортске
активности на снегу.

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.

Пријем
за
стонотенисерке
Бугарске и Србије
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и градски већник Бранислав
Качар примили су данас у Градској кући женске стонотениске
репрезентације Србије и Бугарске,које ће данас од 17 сати
одмерити снаге у оквиру квалификација за Евроспко првенство.

У разговору са репрезентативкама градоначелник је пожелео пуно
успеха селекцијама у данашњем мечу и посебно истакао спремност
Града Ниша да увек буде добар домаћин и организатор значајних
мечева које игра српски стонотениски тим.
Селектор репрезентације Србије Слободан Стојанов захвалио се
на топлом пријему и изразио уверење да ће и нишка публика
пружити значајну подршку нашим играчицама у овом мечу.Екипе
које освоје прво и друго место иду у следећу фазу
квалификација ,на турнир који ће маја месеца следеће године
бити одржан у Француској.
Тренер рперезентације Бугарске Асен Асенов рекао је да је
Србија фаворит ,јер је претходни меч ове две екипе решен у
корист стонотенисерки Србије резултатом 3-1 ,али да очекује да
његова екипа данас у Нишу пружи достојан отпор.Поред ове две
селекције у овој групи је и репрезентација Шкотске ,која је за
сада без победе.
Меч квалификација за европско првенство у стоном тенису за
жене игра се данас

од 17 часова у хали школе „Душко Радовић“.

Ученици из Холандије у посети
Нишу
У Градској кући данас је одржан пријем за ученике и професоре
из холандског града Лермонда,који бораве у Нишу као гости
Правно- пословне школе ,а у оквиру традиционалне ученичке
размене школа.
Ученике је примио градски већник ресорно задужен за образовање
Мирко Зечевић који је пожелео добродошлицу гостима из
Холандије и кратко их информисао о богатој културно-

историјској традицији нашег града.
У оквиру ове ученичке размене у Нишу борави 17 ученика из
Лермонда и два професора.
Ради се о граду који је смештен на крајњем југу Холандије у
близини Белгијске и Немачке границе.
Како је најавио директор Правно- пословне школе Милорад
Гавриловић,током седмодневног боравка ученици из земље лала
моћи ће да се упознају са нашим образовним системом и виде део
пројеката које ова школа реализује.
Ученици ће обићи и такозване биро учионице у којима се обавља
настава по узору на праве компаније и где се ученици из прве
руке упознају са симулованим радом предузећа.
Делегација из Ниша већ је боравила прошле године у Лермонду ,а
очекује се да у марту месецу ,ученици Правно посовне школе
поново буду гости овог холандског града.

СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНИ СЛАВА И ДАН
ЦЕНТРА МАРА
Центар за дневни боравак деце и омладине Мара обележио је
данас дан установе, али и славу Светог Прохора Пчињског.
Сечењу славског колача, као и свечаној академији коју су за
бројне госте припремили корисници услуга ”Маре” и колектив
Центра, присуствовали су и Градоначелник Дарко Булатовић,
начелница Нишавског управног округа Драгана Сотировски,
представници бројних институција локалне самоуправе, као и

гости и сарадници из готово свих установа социјалне заштите са
територије целе земље.
24 рођендан Маре, као јединствене установе те врсте за дневни
боравак и збрињавање деце и омладине ометене у развоју,
искоришћен је и за изражавање захвалности бројним сарадницима
и пријатељима Центра, а
један од добитника овогодишњег
признања је и начелница Нишавског округа Драгана Сотировски.
Директор Центра Мара Милош Ранђеловић каже да у
јубиларну, 25 годину постојања и рада ова установа улази
спремна да и убудуће пружи максималну бригу и пажњу својим
штићеницима, али да кроз пружање нових услуга, попут предаха
од родитељства, помогне и родитељима и корисницима, и на тај
начин обогати своје капацитете и подигне ниво услуга, које та
категорија људи дефинитвно заслужује.
Градски већник Тијана Ђорђевић Илић нагласила је да
ће Град и надаље подржавати рад Центра Мара, како кроз
директна давања из Буџета, тако и кроз разне пројекте којима
ова установа конкурише код институција државе и локалне
самоуправе. Такође, она је поновила спремност да Град помогне
и посредује око решавања проблема недовољног броја запослених,
за све бројније услуге Центра, у искрену жељу да се ниво
издвајања, али и потребе Марете услуге из године у годину
смањују, и да буде све мање деце којима су овакве
специјализоване услуге потребне.

Додељене
награде“

„

Видовданске

Градоначелник Ниша Дарко Булатовић уручио је данас
у здању Официрског дома похвалнице и новчане награде ученицима

нишких основних и средњих школа, који су освојили једно од
прва три места на званичним републичким и међународним
такмичењима у појединачној конкуренцији или екипно.
У школској 2017/2018 години укупно 244ученика и 22
екипе су
освојили једно од прва три места на овим
такмичењима, од чега 114 ученика основних школа (који су
освојили укупно 150 награда) и 17 екипа, и 130 ученика средњих
школа (који су освојили 185 награда) и 5 екипа.
За награде за постигнуте резултате, из буџета Града
Ниша су издвојена средства у укупном износу од 3.195.000
динара.
С обзиром на то да се такмичења по календару Министарства
просвете, науке и технолошког развоја одржавају после термина
предвиђеног за доделу „Видовданских
организовано награђивање.

награда“,

данас

је

Ове симболичне награде представљају подстрек за даљи рад и
напредовање,а градоначелник Ниша пожелео је честитајући младим
и талентованим ученицима и студентима,да остану овде у свом
граду и својој земљи.
“ Држава Србија и Град Ниш као локална самоуправа улажу
максималне напоре да се отварањем нових радних места ,млади
таленти задрже у земљи и да своје знање валоризују овде ,јер
је то главни интерес сваког здравог друштва које брине о
будућности и младим нараштајима“,рекао је градоначелник.
Видовданске награде, иначе се додељују
године.

традиционално сваке

Град Ниш и Универизитет у
Нишу расписали су конкурс “УНИ пракса 2018.”
Град Ниш и Универизитет у Нишу расписали су конкурс за учешће
у програму радне праксе, без накнаде, у јавним предузећима,
градским општинама, Градској управи и службама, установама
културе и спорта. Канцеларија за младе Града Ниша спорводи
четврти пут по реду У-НИ праксу и ове године је предвиђено 44
места за студенте завршних година основних академских студија
и мастер студија.
“У-НИ пракса 2018.” студентима гарантује стицање практичног
стручног искуства у раду, потврду о обављеној пракси коју
издаје Град Ниш и Универзитет у Нишу, могућност добијања
препоруке од стране институције у којој студент обавља праксу
и признавање праксе као додатне активности од стране
образовних институција у виду 3 ЕСПБ бода.
Пракса за студенте без накнаде ће се одржати новембра месеца
2018. године у трајању од месец дана, а рок за пријаву је
понедељак, 29.октобар 2018. године до 11 часова.
Заинтересовани студенти могу конкурисати на више позиција,
које могу наћи у Каталогу позиција.
Текст Конкурса за студнете и пропратна документација је
доступна на сајту Града Ниша www.gu.ni.rs затим Универзитета у
Нишу www.ni.ac.rs и Канцеларије за младе Града
Ниша http://kzm.ni.rs/ . За пријаву на овај конкурс потребно
је припремити пријаву (у електронској и штампаној форми),
потврду о студирању (скенирано и у штампаној форми), копију
прве странице из индекса (скенирану и у штампаној форми) и
доставити на е-маил адресу unipraksa@gmail.comм уз навођење
наслова е-маила ПРИЈАВА за У-НИ праксу 2018, као и у штампаној
форми на адресу: Официрски дом, Орловића Павла 28а, 18 000

Ниш, уз назнаку на коверти ПРИЈАВА за У-НИ праксу.
• Конкурс за студенте 2018
• Каталог позиција 2018
• Пријавни форулар за студенте 2018 (пдф)

