БАЛКАНСКЕ СИНТЕЗЕ

ПОЗДРАВНА РЕЧ1
ДАМЕ И ГОСПОДО
Прошло је педесет година откако је донета Одлука о оснивању
Универзитета у Нишу.
За Град Ниш то је једна од историјских одлука, која је значајно
допринела развоју Града и региона.
Пола века достојанственог постојања и плодног рада на образовању стручњака у свим научним пољима и областима и плодног научноистраживачког рада који обезбеђује интелектуалну основу за привредни и свеукупан друштвени развој не само Града Ниша, већ и ширег региона јубилеј је достојан поштовања који нас чини поносним,
али и обавезује.
Уз дужно поштовање и захвалност бројним генерацијама наставника и истакнутих научних радника који су свој таленат, знање и
енергију уложили у стварање реномеа нашег Универзитета настављамо да изграђујемо традицију утемељену на неговању правих вредности, практично применљивог знања верификованог међународно признатим дипломама.
Пола века улагања у једину инвестицију која се показала исплативом – ЗНАЊЕ!
Без лажне скромности треба рећи да је Универзитет у Нишу
најуспешнији колектив који је у пола века свог постојања пословао
позитивно, са профитом немерљивим материјалним вредностима, а
врло видљивим.
Носиоци диплома Универзитета у Нишу су истовремено и носиоци руководећих одговорних послова у свим сферама привреде и
ванпривредних делатности нашег Града и државе. Они су и чланови
нашег богатог алумнија који чине истакнути научни радници, ректори, декани и професори престижних универзитета широм света, признати научни радници, стручњаци и уметници...
Универзитет у Нишу данас у свом саставу има 13 факултета у
свим научним пољима. Сви наши факултети, свако у својој области,
остварују своју делатност према акредитованим студијским програмима кроз које настоје да студентима пруже завидан ниво знања које
чини добру основу за наставак образовања било где у свету, али и за
почетак и развој успешне пословне каријере.
Мултидисциплинарност се намеће као савремени тренд и ми настојимо да сагледамо реалне потребе и могућности, у циљу профилисања кадрова за којима постоји потреба и који својим знањем могу
допринети значајном квалитативном помаку у развоју научне мисли.
1 Говор ректора Универзитета у Нишу на свечаној академији поводом обележавања
пола века постојања и рада Универзитета у Нишу, одржаној у Нишу 12. 5. 2015. године.
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Универзитет у Нишу је нарочито поносан на своје истакнуте
чланове који су стекли највиша академска звања поставши чланови
Српске академије наука и уметности. То је потврда дугогодишњег неговања правих вредности и усправног ходања правим путем али и још
један доказ да је улагање у знање једина права инвестиција.
Универзитет не постоји сам за себе и није сам себи сврха и циљ.
Универзитет негује успешну сарадњу са државним органима и
Градом.
Град Ниш и његова академска заједница заједнички планирају
и граде своју садашњост и будућност за нове генерације академских
грађана који, с пуним правом, то од нас очекују.
Универзитет у Нишу тежи једином могућем циљу, просперитету, кроз отварање врата за конструктивну сарадњу са другим домаћим
и иностраним универзитетима,кроз реализацију заједничких пројеката и плодну сарадњу у свим областима наше делатности.
Ми смо, у актуелном тренутку, део традиције Универзитета у
Нишу и као такви имамо пијетета према богатој прошлости, али и
велику одговорност према будућности коју чинимо извесном својим
озбиљним и визионарским деловањем.
Драги пријатељи, желим да свима вама захвалим што сте својим
присуством увеличали наш јубилеј и што својим радом доприносите
ширењу академске свести и јачању академске заједнице која овај регион чини центром значајних научних, културних и уопште друштвених дешавања.
На крају, оно што је на почетку – а то су наши студенти који су
смисао нашег деловања и слика нашег рада. Њихови резултати и остварен успех у току студија, њихова амбиција и ентузијазам дају нам основане разлоге да верујемо да овај Универзитет има светлу будућност.
У Нишу, 12. 5. 2015. године
РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
					Проф. др Драган Антић

