Додељене
стипендије”

“Константинове

На Универзитету у Нишу најбољим студентима ове
високошколске институције додељене су “Константинове
стипендије “и признања за школску 2013/14. годину.
“Константинову стипендију” покренули су 2012/13. године
компанија Филип Морис и Град Ниш у сусрет години обележавања
17 векова Миланског едикта желећи да пoдстaкну успeх у
oбрaзoвaњу студeнaтa и тако дoпринeсу дугoрoчнoм рaзвojу Нишa.
“Константинова стипендија” је намењена по једном, најбољем
студенту са 13 факултета Универзитета у Нишу одабраном путем
јавног конкурса, који се реализује у оквиру Програма “Покрени
се за будућност”.
Константиновом стипендијом је награђен академски успех и
друштвени ангажман по једног најбољег студента са сваког од 13
факултета Универзитета у Нишу. Стипендије у износу од 175. 000
динара добили су:
Марија Топаловић
факултета,

студенткиња

треће

године

Александар Николић, студент прве године
Грађевинско-архитектонског факултета,

Медицинског

мастер

студија

Снежана Крстић, студент прве године мастер студија Учитељског
факултета у Врању,
Душан Миленковић,
факултета,

студент

четврте

године

Филозофског

Ненад Живић, студент прве године мастер студија Природноматематичког факултета,
Александар

Михајловић,

студент

четврте

године

Правног

факултета,
Марко Јовановић, студент треће године Економског факултета,
Неда Домановић, студент треће године Факултета заштите на
раду,
Никола Симић, студент прве године мастер студија Електронског
факултета,
Сандра Стаменковић,
факултета у Лесковцу,

студент

ћетврте

године

Технолошког

Никола Петковић, студент мастер студија Факултета уметности,
Емилија Стојановић, студент треће године Факултета спорта и
физичког васпитања и
Милица Стефановић,
Машинског факултета.

студент

друге

године

мастер

студија

За изузетан успех на факултету и преданост друштвено-корисном
раду, признањима су награђена још три студента:
Петар Пешић, студент четврте године Правног факултета,
Милан Нешић, студент четврте године Природно-математичког
факултета и
Стефан Ђорђевић, студент прве године мастер студија факултеа
спорта и физичког васпитања.
Град Ниш на свечаности представљао је заменик градоначелника
Љубивоје Славковић који је честитао свим лауреатима и пожелео
пуно успеха у даљем наставку њихових каријера. Поред
представника компаније “Филип Морис” у додели признања
најбољим студентима учествовао је и проректор Универзитета у
Нишу проф. др Добрица Живковић.

