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WP2 Excellent University for the researchers
Activity 2.1: Reinforcing university centres and offices by creating and adopting relevant bylaws

University of Nis/report
Универзитет је ради остваривања своје делатности основао организационе јединице са
својством правног лица и организационе јединице без својства правног лица.
Организационе јединице универзитета без статуса правног лица:
Организационе јединице без својства правног лица су:
Центар за унапређење квалитета,
Центар за међународну сарадњу,
Центар за развој каријере студената,
Центар за признавање страних високошколских исправа,
Центар за трансфер технологија,
Центар за доживотно учење,
Интерфејс центар,
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу,
Центар за мултидисциплинарне студије,
Центар за примењену физику,
Центар за когнитивне науке,
Центар за подршку студентима,
Центар за Византијско-словенске студије,
Мултимедијални центар,
Центар за јавне политике Европске уније;
1.
Центар за унапређење квалитета
Универзитет у Нишу непрекидно и систематски ради на унапређењу квалитета у свим
сегментима рада, са тенденцијом да перманентно изграђује, остварује и усавршава културу
квалитета, у процесу усклађиваља са европским стандардима. Зато је 12.12.2012. године, по
први пут од формирања Универзитета у Нишу, именован проректор за квалитет. Функцију
проректора за обезбеђење квалитета обавља проф. др Зоран Николић, редовни професор
Електронског факултета у Нишу.
Центар за унапређење квалитета развија јединствени систем обезбеђивања и унапређења
квалитета на Универзитету у Нишу, подстиче, координира и организује управљање и
унапређење квалитета у свим областима рада и деловања Универзитета и факултета,
дефинише стандарде, критеријуме и индикаторе квалитета, развија поступке вредновања и
самовредновања и истраживања квалитета обазовања, научно-истраживачког и стручног
рада и спроводи поступак самовредновања на Универзитету. Центар истражује узроке
неефикасног и предугог студирања, развија механизме осигурања квалитета, врши надзор
над студентским вредновањем квалитета студија, и промовише културу квалитета у
академској заједници и широј јавности подстичући научну компетитивност.
Центар за унапређење квалитета је организациона јединица Универзитета без својства
правног лица, који у оквиру своје активности дефинише стратегију и политику праћења,
обезбеђења, унапређења и развоја квалитета и обавља административне и организационе
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послове везане за самовредновање и подизање квалитета студијских програма, наставе и
услова рада Универзитета и високошколских јединица.
Центар за обезбеђење квалитета:
развија јединствен систем обезбеђења и унапређења квалитета на Универзитета у
Нишу;
подстиче, координира и организује управљање и унапређење квалитета у свим
областима рада и деловања Универзитета и факултета;
дефинише стандарде, критеријуме и индикаторе квалитета;
развија поступке вредновања и самовредновања и истраживања квалитета
образовања, научноистраживачког, уметничког и стручног рада;
спроводи поступак самовредновања на Универзитету;
прикупља информације о квалитету од свих корисника услуга система;
истражује узроке неефикасног и предугог студирања;
развија механизме осигурања квалитета;
врши надзор над студентским вредновањем квалитета студија;
подстиче и организује сталне расправе о квалитету и промовише културу квалитета у
академској заједници и широј јавности;
подстиче међународну сарадњу и научну компетитивност;
подстиче стручно усавршавање наставног и ненаставног особља.
У програме Центра за унапређење квалитета укључују се студенти.
Организација и начин рада Центра ближе ће се утврдити општим актом који доноси Сенат.
Центром за контролу квалитета руководи управник Центра за унапређење квалитета проф.др
Драгиша Савић, редовни професор Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у
Нишу.
E-mail: savic@junis.ni.ac.rs
2.
Центар за међународну сарадњу
Ради успостављања, неговања и развијања сарадње са другим универзитетима у земљи и
иностранству, као и са међународним организацијама које се баве високошколским
питањима, Савет Универзитета у Нишу донео je јула 2007. године одлуку о оснивању
Универзитетског центра за међународну сарадњу као посебне организационе јединице
Универзитета.
Центар за међународну сарадњу:
припрема нацрте годишњег и вишегодишњег плана међународне сарадње
Универзитета и доставља их Одбору за међународну сарадњу Универзитета,
прати остваривање плана међународне сарадње,
припрема потребне одлуке и осталу документацију за учешће Универзитета у
међународним пројектима и другим облицима међународне сарадње,
остварује потребне контакте са универзитетима и другим институцијама у
иностранству,
припрема нацрт годишњег извештаја о међународној сарадњи Универзитета и
доставља га Одбору за међународну сарадњу.
Центром за међународну сарадњу руководи управник Центра проф. др Мирослав Ћирић,
редовни професор Природно-математичког Универзитета у Нишу.
E-mail: mciric@pmf.ni.ac.rs
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3.
Центар за развој каријере студената
Центар за развој каријере студената Универзитета у Нишу основан је са циљем да пружи
подршку студентима и дипломцима у развијању способности, знања и вештина које су
кључне за запошљавање, као и пружање информација студентима о могућностима додатног
образовања, стипендијама у земљи и иностранству и понудама за послове и извођење
праксе. Центар је отворен јуна 2008. године, захваљујући помоћи Фондације
Престолонаследника Александра за културу и образовање и Универзитета у Нотингему.
Центар за развој каријере студената:
прати и анализира упис студената и ефикасност студирања,
идентификује проблеме у реализацији наставе и о томе доставља извештаје савету
Центра,
припрема нацрт конкурса за упис студената у прву годину студија и благовремено га
доставља надлежним органима,
стара се о благовременом објављивању конкурса за упис студената,
припрема информативне публикације, интернет презентације и друге видове
упознавања потенцијалних студената са могућностима студирања на Универзитету,
остварује контакте са надлежним службама за запошљавање, прикупља и објављује
информације о могућностима запошљавања студената,
сачињава јединствену базу података о дипломираним студентима Универзитета, који
раде у земљи или у иностранству,
прикупља и објављује информације о могућностима стипендирања и кредитирања
студената,
организује сусрете потенцијалних послодаваца са студентима.
Центар има управника и савет.
Сенат именује седам чланова Савета центра из реда наставника Универзитета.
Ректор именује управника Центра.
Сенат доноси општи акт о раду Центра за развој каријере студената.
Центром за развој каријере студената руководи управник Центра проф. др Миодраг Лазић,
редовни професор Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу.
E-mail: lazic@tf.ni.ac.rs
4.
Центар за признавање страних високошколских исправа
Центар за признавање страних високошколских исправа je организационa јединицa
Универзитета у Нишу коју чине сви запослени на Универзитету и факултетима ангажовани
на пословима признавања страних високошколских исправа. Центар прима и разматра
поднете захтеве за признавање страних високошколских исправа, прикупља податке о
студијским програмима на иностраним универзитетима, првенствено оним чији студенти
траже признавање страних високошколских исправа, упоређује и анализира сличности и
разлике у режиму студија, обиму и садржају студијских програма иностраних универзитета
и Универзитета у Нишу, прати прописе у области високошколског образовања у земљама из
којих се подносе захтеви за признавање високошколских исправа и припрема опште акте
Универзитета у овој области.
Центар за признавање страних високошколских исправа има статус организационе јединице
Универзитета.
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Центар за признавање страних високошколских исправа чине сви запослени на
Универзитету и факултетима који раде на пословима признавања страних високошколских
исправа.
Центар:
Прима и разматра поднете захтеве за признавање страних високошколских исправа,
Прикупља податке о студијским програмима на иностраним универзитетима,
првенствено оним чији студенти тражи признавање страних високошколских исправа,
Упоређује и анализира сличности и разлике у режиму студија, обиму и садржају
студијских програма иностраних универзитета и Универзитета,
Прати прописе у области високошколског образовања у земљама из којих се подносе
захтеви за признавање високошколских исправа,
Припрема опште акте Универзитета у вези са признавањем страних високошколских
исправа,
Центар има управника и савет.
Сенат именује седам чланова Савета центра из реда наставника Универзитета.
Ректор именује и разрешава управника Центра.
Сенат доноси општи акт о раду Центра за за признавање страних високошколских исправа.
Запослени на Универзитету и факултетима који раде на пословима признавања страних
високошколских исправа имају право и обавезу да раде на пословима од заједничког
интереса у овој области на Универзитету.
Савет центра једном годишње подноси Сенату извештај о раду Центра.
Центром за признавање страних високошколских исправа руководи управник Центра проф.
др Драган Денић, редовни професор Електронског факултета Универзитета у Нишу.
E-mail: dragan.denic@elfak.ni.ac.rs
5.
Центар за трансфер технологија
Центар за трансфер технологија Универзитета је организациона јединица Универзитета
основана ради унапређења могућности за делотворну примену научно-истраживачких
резултата Универзитета у циљу развоја привреде и друштва. Центар се стара о подстицању
различитих облика трансфера знања између Универзитета и привреде, пружању различитих
облика подршке приликом пласмана нових технологија и иновација на тржишту.
Центром за трансфер технологија руководи управник Центра доц. др Милан Банић, доцент
Машинског факултета Универзитета у Нишу.
E-mail: milan.banic@outlook.com
6.
Центар за доживотно учење
Центар за доживотно учење Универзитета је организациона јединица Универзитета која
развија, дефинише и спроводи обуку, курсеве и модуле у области доживотног учења и издаје
сертификате односно уверења о завршеној обуци полазника. Пружа подршку у развоју
малих и средњих предузећа кроз обезбеђивање посебног програма обуке намењеног
предузетницима, припрема и организује радионице, курсеве и обуку за студенте и запослене
на факултетима и Универзитету. Овај центар координира и сарађује са страним
универзитетима у оквиру интернационалних пројеката у области доживотног учења,
организује обуку ради стицања кључних компетенција у систему доживотног учења, које је
дефинисала ЕУ: комуникација на матерњем и страном језику, компетенције у математици,
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науци, технологији, информационо-комуникационим технологијама и друштвеној
интеракцији, развијање иницијативе и предузетничког духа. Такође обезбеђује и
консултантску помоћ заинтересованим послодавцима у погледу врсте знања која би било
најадекватније за њих, имајући у виду делатност, технологију и тржишне трендове,
успоставља мрежу са локалним партнерским институцијама, као што су град Ниш,
Регионална привредна комора, Унија послодаваца, Национална служба за запошљавање и
други, обавља повезивање са партнерима из релевантних институција ЕУ.
Центром за доживотно учење руководи управник Центра проф. др Пеђа Милосављевић,
редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу.
E-mail: pedja@masfak.ni.ac.rs
7.
Интерфејс центар
Интерфејс центар Универзитета у Нишу је организациона јединица Универзитета која
развија методологије и инструменте за јачање трансфера знања у друштвену заједницу и
мере за побољшање високог образовања у складу са актуелним захтевима тржишта рада и
друштвене заједнице. Ради реализације ових циљева Центар повезује академску и пословну
заједницу, подржава рад и координише активности Универзитета у Нишу у области
доживотног учења, развоја каријере и алумни центра и остварује сарадњу са јавним,
приватним и невладиним сектором у земљи и иностранству у циљу обезбеђивања боље
конкурентности на тржишту рада. Центар такође обезбеђује професионалну обуку научним
радницима и уметницима Универзитета у Нишу.
Интерфејс центар је организациона јединица Универзитета у Нишу.
Интерфејс центар:
1.
подржава рад и координише активности Универзитета у Нишу у области доживотног
учења, развоја каријере и алумни центра,
2.
повезује академску и пословну заједницу,
3.
повећава могућност запошљавања дипломираних студената,
4.
остварује сарадњу са јавним, приватним и невладиним сектором у земљи и
иностранству у циљу обезбеђивања боље конкурентности на тржишту рада,
5.
развија методологије и инструменте за јачање трансфера знања у друштвену
заједницу,
6.
развија мере за побољшање високог образовања у складу са актуелним захтевима
тржишта рада и друштвене заједнице у целини,
7.
учествује у успостављању институционализованог система доживотног учења,
8.
обезбеђује професионалну обуку научним радницима и уметницима Универзитета у
Нишу.
Интерфејс центар има управника и Савет.
Ректор именује и разрешава управника Интерфејс центра, на период од три године.
Сенат именује седам чланова Савета Интерфејс центра из реда наставника Универзитета, на
предлог ректора. Мандат чланова Савета траје три године.
Сенат доноси општи акт о раду Интерфејс центра.
Савет Интерфејс центра једном годишње подноси Сенату извештај о раду.
Интерфејс центром руководи управник Центра проф. др Слободан Антић, редовни професор
Медицинског факултета Универзитета у Нишу.
E-mail: bata@medfak.ni.ac.rs
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8.
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу
Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета има статус научне организационе
јединице.
Задаци Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета су:
да организује, сам или у сарадњи са другим научним организацијама, научна
истраживања од значаја за друштвени, економски и културни развој друштва,
да помаже образовање младих научних радника и омогућава њихово учествовање у
научноистраживачком раду,
да ангажује потребно истраживачко особље у извршавању утврђеног програма
научноистраживачког рада,
да се стара о окупљању кадрова на извршењу истраживачких и развојних задатака
Академије, односно Универзитета,
да доприноси остваривању улоге Академије и Универзитета у усмеравању и
планирању научног и технолошког развоја,
да учествује у избору и остваривању научних задатака,
да се стара о истраживачким иницијативама,
да организује заједничке научне скупове, семинаре, саветовања.
Радом Центра руководи управник. Управник се именује у складу са Правилником о раду
Центра.
Центар за научна истраживања САНУ у Универзитетета у Нишу своју делатност остварује у
оквиру делатности, права и обавеза Српске академије наука и уметности (САНУ), уређених
Законом о Српској академији наука и уметности и Статутом САНУ, и Универзитета у Нишу
(Универзитет), уређених Законом о високом образовању и Статутом Универзитета. Центар
обавља делатност у седишту Универзитета.
Делатност Центра је уређена Уговором о регулисању међусобних односа између САНУ и
Универзитета и Правилником о раду Центра, у циљу ширења науке и усмеравања и
планирања научног и технолошког развоја на територији Републике Србије.
Делатност Центра се односи на следеће послове:
•
организовање и обављање научних истраживања од значаја за друштвени, економски
и културни развој земље,
•
учествовање у утврђивању програма научног рада, развоја културних и уметничких
делатности и образовања на подручју седишта Универзитета и факултета у његовом саставу,
•
учествовање у усаглашавању програма рада Центра с програмима установа и
организација из области науке и културе на подручју региона,
•
старање о развоју научног и уметничког подмлатка и помагања у усавршавању
научника и уметника на подручју седишта Универзитета и факултета у његовом саставу,
•
скупљање, сређивање и проучавање грађе из области науке и уметности, на подручју
региона,
•
издавање сталних и повремени публикација из области науке, културе и уметности и
размењивање са организацијама и установама у земљи и иностранству,
•
организовање научних скупова, саветовања, трибина, јавних предавања, концерата,
изложби и других облика рада научника и уметника из земље и иностранства,
•
сарадња са научним, културним, привредним и стручним организацијама и
установама у земљи и иностранству,
•
обављање и других послова које САНУ и Универзитет повере Центру.
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Центар у свом саставу има:
Одсек за математику, физику и гео науке,
Одсек хемијских и биолошких наука,
Одсек техничких наука,
Одсек медицинских наука,
Одсек језика и књижевности,
Одсек друштвених наука,
Одсек историјских наука,
Одсек ликовних и музичких уметности.
Одлуке о начину обављања ових делатности доноси руководство Центра.
Средства за обављање делатности Центра обезбеђују се, на годишњем нивоу, из средстава
Фонда за научна истраживања САНУ, из средстава Универзитета и из других средстава у
складу са законом.
Радом Центра руководи управник Центра. Центар има заменика управника Центра који
руководи радом Центра у одсуству управника и обавља и друге послове у оквиру делатности
Центра. Заменик управника Центра Центар има Стручно-научно веће које врши анализу
научних пројеката и евалуацију научноистраживачког рада Центра. Центар има секретара
који се стара о благовременом и уредном обављању правних, финансијских, стручних и
административних послова.
Управник Центра предлаже годишњи Програм рада са финансијским планом рада Центра,
који усвајају Председништво САНУ и Сенат Универзитета.
Управник Центра подноси годишњи Извештај о реализацији Програма рада и Финансијског
плана рада Центра, који усвајају Председништво САНУ и Сенат Универзитета.
Делатност Центра остварује се ангажовањем научних радника – сарадника, на основу
потреба утврђених Програмом рада. Сарадници могу бити чланови САНУ, професори
универзитета и друга лица.
Центаром за научна истраживања САНУ и Универзитета руководи управник академик
Градимир Миловановић.
E-mail: gvm@mi.sanu.ac.rs
9.
Центар за мултидисциплинарне студије
Центар за за мултидисциплинарне студије је научна организациона јединица Универзитета
чија је мисија развој образовања и научног рада у заједничким областима две или више
наука. Ова мисија се остварује увођењем, иновирањем, развојем и трансфером знања кроз
процес образовања и научноистраживачког рада, стимулисањем креативности и
инвентивности и концентрисањем заједничког рада наставника и сарадника са факултета
Универзитета у Нишу на пројектима од значаја за факултете и Универзитет као целину,
сарадњом са другим универзитетима, предузећима и институцијама у земљи и иностранству
као и неговањем стандардних академских вредности.
Центром за мултидисциплинарне студије руководи управник Центра проф. др Ненад
Живковић, редовни професор Факултета заштите на раду Универзитета у Нишу.
E-mail: nenad.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs
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10.
Центар за примењену физику
Центар за примењену физику је научна организациона јединица Универзитета која
oрганизује научна истраживања од значаја за рад у области примењене физике, помаже
образовање младих научних радника и омогућава њихово учествовање у
научноистраживачком раду. Овај центар помаже укључивање научних радника у
реализацију међународних пројеката из области примењене физике, предлаже доношење
програма научних истраживања и план научних пројеката Универзитета, организује научне
скупове, семинаре, саветовања из области примењене физике, и сарађује са другим центрима
за примењену физику, у земљи и иностранству.
Центар за примењену физику има статус научне организационе јединице.
Задаци Центра су да:
организује, сам или у сарадњи са другим научним организацијама, научна
истраживања од значаја за рад у области примењене физике;
помаже образовање младих научних радника и омогућава њихово учествовање у
научноистраживачком раду;
научним радницима заинтересованим за рад у области примењене физике омогућава
конкурисање и реализацију међународних пројеката из различитих тема примењене физике;
даје предлоге Научно-наставном већу Универзитета за доношење програма научних
истраживања и план научних пројеката Универзитета;
учествује у избору и остваривању научних задатака;
стара се о истраживачким иницијативама;
стара се о окупљању кадрова на извршењу истраживачких и развојних задатака
Центра;
организује научне скупове, семинаре, саветовања из области примењене физике;
сарађује са другим центрима за примењену физику, организацијама и удружењима
сличних опредељења у земљи и иностранству;
ради на ширењу резултата научних истраживања из области примењене физике;
служи као извор информација преко литературе и електронских медија за сва збивања
у области примењене физике;
једном годишње подноси извештај о свом раду Научно-наставном већу Универзитета;
обавља и друге послове у складу са Правилником о раду Центра за примењену
физику.
Сенат доноси општи акт о раду Центра за физику. Сенат именује седам чланова Савета
центра из реда наставника Универзитета. Ректор именује управника Центра. Управник се
именује из реда професора Универзитета. Центар једном годишње подноси Сенату извештај
о раду.
11.
Центар за когнитивне науке
Центар за когнитивне науке је организациона јединица Универзитета у Нишу основана са
циљем да се постави чврст институционални оквир за сарадњу истраживача, што омогућава
конкурисање за реализацију националних, регионалних и међународних научних пројеката
из области когнитивних наука, чији је носилац или партнер у организацији Универзитет у
Нишу.
Центар за когнитивне науке:
конципира и реализује истраживачке пројекте из области когнитивних наука;
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организује, сам или у сарадњи са другим научним институцијама, сарадњу између
истраживача различитих основних дисциплина, чиме би се подстакла већа
интердисциплинарност и обављала научна истраживања од значаја за област когнитивних
наука;
сарађује са другим центрима за когнитивне науке у региону и иностранству на
заједничким пројектима;
организује предавања угледних гостију из земље, региона и иностранства, кроз
физичка гостовања или преко видео-линка;
организује конференције, симпозијуме, саветовања, округле столове и радионице из
области когнитивних наука, за истраживаче, раднике универзитета, студенте и ширу јавност;
у оквиру пројеката, ангажује студенте докторских студија заинтересоване за
когнитивне науке, а нарочито стипендисте Министарства науке, просвете и технолошког
развоја, који имају обавезу учешћа на пројектима;
организује секције за студенте заинтересоване за когнитивне науке;
објављује публикације из области когнитивних наука;
ради на промоцији активности Универзитета у Нишу у области когнитивних наука у
земљи и иностранству.
Центар за когнитивне науке има управника, Савет Центра и Колегијум Центра.
Ректор именује и разрешава управника Центра за когнитивне науке и заменика управника
Центра, на период од три године.
Савет Центра за когнитивне науке има пет чланова и чине га:
управник Центра за когнитивне науке,
заменик управника Центра за когнитивне науке,
секретар Центра за когнитивне науке и
два изабрана члана Колегијума Центра за когнитивне науке. Мандат чланова Савета
траје три године.
Колегијум Центра за когнитивне науке чине наставници, сарадници, истраживачи
Универзитета у Нишу, запослени у наставној бази факултета Универзитета у Нишу и
студенти докторских студија. Чланове Колегијума именује Савет Центра за когнитивне
науке.
Сенат доноси општи акт о раду Центра за когнитивне науке.
Савет Центра за когнитивне науке једном годишње подноси Сенату извештај о раду.
Центром за когнитивне науке руководи управник Центра проф. др Михаило Антовић,
редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
E-mail: mihailo.antovic@filfak.ni.ac.rs
12.
Центар за подршку студентима
Центар за подршку студентима је нови центар који се бави пружањем подршке студентима
из тзв. подзаступљених група: студентима са инвалидитетом, студентима из мањинских
група, студентима лошег материјалног стања, као и студентима који се суочавају са
различитим тешкоћама током студирања. Шта више, Центар је спреман да пружа подршку и
матурантима из друштвених група које су подзаступљене у систему високог образовања.
Превасходни циљеви и задаци Центра су остваривање информативне услуге најширег
спектра, саветодавне услуге и психо-социјалне подршке (психолошко саветовалиште,
професионална оријентација и саветовање). У свом раду Центар се бави и пружањем помоћи
у техникама учења, као и праћењем и уочавањем проблема са којима се циљне групе
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суочавају. Врло важна активност Центра је координација свеукупних активности подршке
студентима коју пружају Универзитет, факултети и друге релевантне друштвене
институције.
Центром за подршку студентима руководи управник Центра проф. др Данијела Гавриловић,
редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
E-mail: danijela.gavrilovic@filfak.ni.ac.rs
13.
Центар за Византијско-словенске студије
Центар за византијско-словенске студије је организациона јединица Универзитета у Нишу,
без својства правног лица, основана са циљем да организује научна истраживања у следећим
областима:
упоредног проучавања византијске и словенских култура и историје,
историје Цркве,
византијске уметности (сликарство, књижевност, музика),
патристичке књижевности,
византијске архитектуре,
византијског наслеђа у словенским земљама,
словенског средњевековља,
књижевности православних Словена,
црквеног сликарства,
словенског средњевековног права,
сакралних језика,
проучавања словенских култура у хришћанском контексту,
савремене словенске културе и византијског наслеђа.
Центар за византијско-словенске студије остварује своје циљеве и задатке путем следећих
активности:
коципирање и реализација истраживачких пројеката из области византијскословенских и хришћанских студија уопште,
организовање, самостално или у сарадњи са другим научним институцијама, сарадње
између истраживача различитих научних дисциплина, чиме би се подстакла већа
интердисциплинарност и обављала научна истраживања од значаја за област византијскословенских студија,
сарадња са другим сродним центрима у региону и иностранству на заједничким
пројектима,
организовање предавања угледних гостију из земље, региона и иностранства,
гостовањем предавача или преко видео-линка,
организовање конференција, симпозијума, саветовања, округлих столова и радионица
из области византијско-словенских студија, за истраживаче, студенте и ширу јавност,
ангажовање студената докторских студија, у оквиру пројеката, заинтересованих за
византијско-словенске студије, а нарочито стипендиста Министарства просвете, науке и
технолошког развоја,
организовање секција за студенте заинтересоване за византијско-словенске студије,
објављивање публикација из области византијско-словенских студија,
рад на промоцији активности Универзитета у Нишу у области византијскословенских студија у земљи и иностранству
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Центар за византијско-словенске студије има управника и Савет Центра.
Управник Центра координира активности у Центру са циљем да се на ефикасан и делотворан
начин реализују циљеви и задаци Центра утврђени овим Статутом.
Ректор именује и разрешава управника Центра и заменика управника Центра, на период од
три године.
Савет Центра за византијско-словенске студије чине пет наставника Универзитета у Нишу.
Савет Центра:
1.
доноси Годишњи план рада Центра и доставља га Сенату Универзитета,
2.
разматра и усваја Годишњи извештај о раду Центра и доставља га Сенату
Универзитета,
3.
разматра активности на Универзитету и факултетима у области византијскословенских студија из члана 69о. овог Статута.
4.
даје предлоге и иницијативе из домена византијско-словенских студија надлежним
органима Универзитета и факултета.
Чланове Савета Центра именује Сенат Универзитета у Нишу на предлог ректора.
Центром за византијско-словенске студије руководи управник Центра проф. др Драгиша
Бојовић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
E-mail: dragisa.bojovic@filfak.ni.ac.rs
14.
Мултимедијални центар
Реализована је прва фаза пројекта Мултимедијалног центра у згради Ректората Универзитета
у Нишу промовисањем нове мултимедијалнe сале. Део промоције Мултимедијалног центра
била је прва видео конференција ректора четири државна универзитета у Србији.
Мултимедијални центар је ресурс савремених сервиса комуникационе и информационе
технологије, чијом имплементацијом Универзитет додаје нови квалитет свом академском
окружењу. Овај центар ће подржати академску заједницу града Ниша у прикупљању и
преношењу стручног знања ради унапређења образовања, истраживања и науке. Центар ће
пружати подршку за мултимедијалне презентације, видеоконференције, информатичку
едукацију, video streaming (пренос у реалном времену домаћих и страних конференција и
workshop скупова) и учење на даљину.
15.
Центар за јавне политике Европске уније
Центар за јавне политике Европске уније је организациона јединица Универзитета у Нишу и
Правног факултета у Нишу, без својства правног лица. Центар је формиран као исход
TEMPUS пројекта Развој тренинга за јавне политике ЕУ у контексту европских интеграција
(Development of Policy-Oriented Training Programmes in the Context of the European Integration;
skr. DEPOCEI). Центар се налази на 3. спрату Правног факултета у Нишу (Трг Краља
Александра 11).
Органи Центра су Савет, управник и заменик управника. Чланове Савета именује Сенат
Универзитета у Нишу, од којих три члана на предлог Наставно–научног већа Правног
факултета, а два члана на предлог ректора. Управника и заменика управника Центра именује
ректор, на предлог декана Правног факултета.
Задаци Центра су:
подизање истраживачких капацитета наставника, истраживача и сарадника у области
јавних политика Европске уније;
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развој програма обука јавних службеника, привредних предузетника и организација
цивилног друштва у областима секторских политика Европске уније;
подршка државним институцијама у процесу придруживања Европској унији;
подстицање различитих облика сарадње између Универзитета и привреде и друштва;
подизање нивоа свести, разумевања и знања у Републици Србији о јавним
политикама Европске уније и њиховом утицају на унутрашњи правни поредак Републике
Србије.
Активности Центра су:
Организовање обука и пружање стручне помоћи из области секторских политика
Европске уније;
Издавачка делатност: издавање књига, брошура и других публикација, издавање
часописа и сличних периодичних издања;
Библиотечка делатност;
Документационо-информациона делатност.
16. Галерија Универзитета
Током 48. година постојања и рада Универзитета, кроз поклоне и донације Универзитет је
постао власник бројних уметничких дела. Зато је основана Галерија Универзитета која се
стара о формирању збирке и попису уметничких дела у власништву Универзитета. Галерија
организје, мења и ажурира сталну поставку уметничких дела Универзитета, организује
посебне тематске исложбе, књижевне вечери, трибине, округле столове, концерте,
уметничке кологније, припрема и издаје публикације из делатности Гларије и обавља друге
послове којима промовше уметничко стваралаштво Универзитета.
Галерија Универзитета:
формира збирку уметничких дела у власништву Универзитета,
пописује и прави каталог уметничких дела у власништву Универзитета,
организује, мења и ажурира сталну поставку уметничких дела Универзитета,
организује посебне тематске изложбе,
организује књижевне вечери, трибине, округле столове, концерте и друге уметничке
манифестације,
организује уметничке колоније,
припрема и издаје публикације из области делатности Галерије,
обавља и друге послове којима се промовише уметничко стваралаштво у Нишу,
широј јавности у земљи и иностранству.
Галерија има Уметнички савет и управника.
Чланове Уметничког савета бира Сенат, на предлог ректора.
Уметнички савет има председника и шест чланова и чине га: проректор за науку,
тринаставника Универзитета у Нишу из области историје уметности, естетике или
уметности, један представник Центра за научна истраживања САНУ и Универзитета у
Нишу, један представник Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“, један представник
Галерије савремене ликовне уметности у Нишу, један представник Народног музеја у Нишу
и један представник Завода за заштиту споменика културе у Нишу.
Уметнички савет бира председника.
Мандат Уметничког савета траје, по правилу, три године.
Галерија има управника.
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Управника Галерије именује ректор из реда професора Универзитета у Нишу, по правилу на
три године.
Организација и начин рада Галерија ближе ће се утврдити општим актом који доноси Сенат.
Галеријом Универзитета руководи проф. др Драган Жунић, редовни професор Филозофског
факултета Универзитета у Нишу.
E-mail: zunic@junis.ni.ac.rs
НАПОМЕНА: У процедури је формирање Центра за наратолошке студије – чека се седница
Савета. Центар за наратолошке студије Универзитета у Нишу је организациона јединица
Универзитета у Нишу, без својства правног лица, који је основана са циљем обједињавања
истраживања различитих профила у оквиру наратолошких истраживања.
Центар за наратолошке студије Универзитета у Нишу бавиће се координисањем даљих
истраживања и одабиром и усавршавањем младих истраживања.
Центар за наратолошке студије остварује своје циљеве и задатке путем следећих активности:
1)
конципирање и реализација истраживачких пројеката из области наратолошких
студија;
2)
организовање сарадње између истраживача различитих основних дисциплина, чиме
би се подстакла већа интердисциплинарност и обављала научна истраживања од значаја за
ове области;
3)
сарадња са другим центрима за наратолошке студије у региону и иностранству на
заједничким пројектима;
4)
организовање предавања угледних гостију из земље, региона и иностранства, кроз
физичка гостовања или преко видео линка;
5)
организовање конференција, симпозијума, саветовања, округлих столова и радионица
из области наратологије, за истраживаче, раднике универзитета, студенте и ширу јавност;
6)
ангажовање студената докторских студија заинтересованих за наратолошка
истраживања, у оквиру пројеката;
7)
организовање секција за студенте заинтересоване за наратологију;
8)
објављивање публикација из области наратолошких истраживања.
Центар за наратолошке студије има управника и Савет Центра.
Управник Центра координира активности у Центру са циљем да се на ефикасан и делотворан
начин реализују циљеви и задаци Центра утврђени овим Статутом.
Ректор именује и разрешава управника Центра и заменика управника Центра, на период од
три године.
Савет Центра за наратолошке студије чине пет наставника Универзитета у Нишу.
Савет Центра:
- доноси Годишњи план рада Центра и доставља га Сенату Универзитета,
- разматра и усваја Годишњи извештај о раду Центра и доставља га Сенату Универзитета,
- прати националне, регионалне и међународне пројектне конкурсе и предлаже чланству
пројектна ангажовања,
- даје предлоге и иницијативе из домена наратолошких студија надлежним органима
Универзитета и факултета.
Чланове Савета Центра именује Сенат Универзитета у Нишу на предлог ректора.
Правне, финансијске, административне, техничке и друге послове за Центар обавља
Секретаријат Универзитета.
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Ректор, у оквиру Правилника о систематизацији послова Универзитета у Нишу, одређује
број и структуру запослених на пословима Центра и конкретне послове и задатке на радним
местима.
Факултети могу, у сарадњи са Универзитетом, да запосле или ангажују лица за рад на
пословима Центра за наратолошке студије.
Сенат доноси општи акт о раду Центра за наратолошке студије.
Савет Центра за наратолошке студије једном годишње подноси Сенату извештај о раду.
Организациона јединица универзитета са статусом правног лица:
Центар за пословну сарадњу
Центар за пословну сарадњу Универзитета у Нишу је организациона јединица Универзита са
статусом правног лица.
Циљеви Центра за пословну сарадњу су:
1.
израда квантитативних и квалитативних макро и микро економских анализа,
2.
помогање локалној привреди да прати трендове тржишта,
3.
повећање могућности приватног сектора да доноси стратешке одлуке и дугорочно
планира развој,
4.
систематско прикупљање и анализа података о привредним кретањима,
5.
информисање јавности о резултатима анализе економских података,
6.
повезивање са органима локалне власти ради пружања адекватних информација о
потребама алокације јавних средстава у циљу економског развоја региона,
7.
повезивање Универзитета, привреде и локалне самоуправе у циљу креирања бољег
пословног окружења,
8.
развијање сарадње са парнерима USAID-овог Пројекта одрживог локалног развоја,
9.
ширење искуства са Пројекта на стручним састанцима, конференцијама, семинарима,
округлим столовима,
10.
промовисање Пројекта и јачање свести о употребној вредности валидних економских
података.”
Одлуку о оснивању Центра за пословну сарадњу Универзитета у Нишу доноси Савет
Универзитета.
Центар за пословну сарадњу има директора и Савет центра за пословну сарадњу.
Савет Центра за пословну сарадњу Универзитета у Нишу именује Савет Универзитета у
Нишу.
Мандат чланова Савета Центра за пословну сарадњу Универзитета у Нишу траје три године.
Савет Центра за пословну сарадњу Универзитета у Нишу има 7 чланова, и то 5 чланова из
реда наставника Универзитета у Нишу и 2 члана из реда привредника.
Директора бира Савет Центра за пословну сарадњу.
Мандат директора траје 3 године.“
Савет Универзитета у Нишу даје сагласност:
на усвојене финансијске извештаје Центра за пословну сарадњу, као и извештаје
ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
на одлуке о повећању и смањењу основног капитала Центра за пословну сарадњу, као
и на одлуке о свакој емисији хартија од вредности,
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на одлуке о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за
покретање стечајног поступка од стране Центра за пословну сарадњу,
на одлуке о статусним променама и променама правне форме Центра за пословну
сарадњу,
на усвојени план рада Центра за пословну сарадњу и
усвојен извештај о раду Центра за пословну сарадњу.
Универзитетска библиотека „Никола Тесла“
Универзитетска библиотека "Никола Тесла" у Нишу је научна библиотека, чији фонд
покрива потребе свих студијских група Универзитета у Нишу. Основана је 18. маја 1967.
године, а од 1978. године носи име Николе Тесле.
Током година, од класичне библиотеке прерасла је у најзначајнији и најмодернији
информационо-документациони центар овог дела Србије. Централна је библиотека
Универзитета у Нишу и део је српске узајамнe библиографско-каталошке базе података
COBIB.SR.
Мада је превасходно намењена студентима и истраживачима, Библиотека је отворена и за
све остале грађане.
Библиотека својим корисницама, поред позајмице библиотечког материјала, пружа све
потребне информације, као и услуге библиографског претраживања, међубиблиотечке
позајмице и образовања корисника.
Корисницима је на располагању и преко 100 места за рад у четири класичне и једној
интернет читаоници.
Библиотека се налази у јужном крилу зграде Универзитета у Нишу.
Отворена је сваког радног дана од 07:30 до 19:30, а у јулу и августу од 07:30 до 14:30.
Универзитетски библиотечки систем функционално повезује библиотеке високошколских
јединица и централну библиотеку Универзитета. Универзитетски библиотечки систем је са
својим библиотечко-информативним услугама део научноистраживачке и наставне
делатности Универзитета. Послове организовања и координисања универзитетског
библиотечког система и централне универзитетске библиотеке обавља Универзитетска
библиотека.
Универзитетска библиотека је високошколска јединица са својством правног лица. Члан 61.
Универзитетска библиотека «Никола Тесла» поред редовних, основних библиотечких
делатности (набавка, обрада, складиштење и коришћење библиотечке грађе), као матична
библиотека Универзитета брине о развоју јединственог библиотечког система Универзитета
и укупне библиотечке делатности, остваривањем следећих функција:
1. води регистар библиотека и библиотекара универзитета, као и других матичних
евиденција;
2. организује редовну комуникацију између библиотека и размену информација; 3. стара се о
континуираном образовању библиотечког особља из области библиотекарства и
информационих наука;
4. ради на организацији јединствене политике набавке, обраде и инвентарисања (пописа)
библиотечке грађе;
5. ради на примени јединственог софтвера и информатичке технологије ради стварања
јединствених каталога библиотечке грађе, евиденције корисника и циркулације фондова;

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which
reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

6. прикупља и чува докторске дисертације и сва издања универзитета, у штампаном и/или
електронском облику на основу обавезног примерка, као и друге радове професора
Универзитета;
7. организује информативну и рефералну делатност;
8. обезбеђује и администрира приступ до електронских база података;
9. организује међубиблиотечку позајмицу за потребе Универзитета;
10. организује библиотечки маркетинг;
11. организује обуку корисника библиотечких ресурса;
12. организује издавачку делатност класичних и електронских публикација и дигитализацију
докумената;
13. сарађује са другим универзитетским и народним библиотекама на развоју јединственог
библиотечко-информационог система Србије, на размени публикација, информација,
искустава и на образовању библиотечких радника;
14. брине о развоју међународне сарадње из области библиотекарства, учествује у домаћим и
иностраним библиотекарским друштвима, организацијама и конзорцијумима;
15. ради периодичне анализе пословања и самовредновање библиотечко- информационог
система универзитета;
16. Ради извештаје о раду Универзитетске библиотеке и предлоге програма рада, и предлаже
мере за унапређење рада и развоја библиотечке делатности на универзитету.
Функције библиотека факултета:
1. Прикупљају податке о информационим потребама наставних и научних процеса и
учествују у формирању јединствене набавне политике и обраде библиотечких фондова;
2. Набављају, обрађују, складиште и дају на коришћење библиотечку грађу;
3. поред издања свог факултета, прикупљају и чувају дипломске радове, магистарске тезе и
докторске дисертације;
4. у сарадњи са централном библиотеком раде на прикупљању и дисеминацији информација;
5. организују образовање корисника и припремају едукативни материјал. Универзитетска
библиотека има следеће органе управљања: управника, Управни одбор и Надзорни одбор.
Управника именује и разрешава ректор Универзитета, након јавног конкурса, на предлог
Управног одбора.
Чланове Управног и Надзорног одбора именује Савет Универзитета. Управни одбор доноси
Статут, на који сагласност даје Савет Универзитета.
Универзитетска библиотека подноси годишњи извештај о раду, који разматра и усваја Савет,
по прибављеном мишљењу Сената.
Линк ка сајту библиотеке: http://www.ubnt.ni.ac.rs/
Фондација за решавање стамбених потреба младих научних радника универзитета у
Нишу
Oдлуком Савета Универзитета у Нишу од дана 02.11.1999. године, основана је Фондација за
решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу са
основним циљем омогућавања младим научним радницима и уметницима да реше своје
стамбено питање и остану у земљи, и на тај начин допринесу развоју система и друштва.
Фондација је званично почела са радом 01.8.2003. године трудећи се да постане логичан и
најбољи извор решавања нагомиланих стамбених проблема. Подршку тој идеји, дала је и
Влада Републике Србије, предајући Фондацији на располагање 112 станова у Насељу Стеван
Синђелић у Нишу, те 15.11.2003. године Фондација расписује Конкурс за откуп истих, а
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према Уредби о решавању стабмених потреба изабраних, постављених и запослених лица
код корисника средстава у државној својини.
Половином 2008. године, Фондација је започела изградњу стамбено-пословног објекта
спратности П0+П+7 у Ул. Бранка Крсмановића у Нишу, којим пројектом треба да се трајно
реши стамбени проблем 98 породица запослених на Универзитету.
Међутим, споменути пројекти представљају само зачетак успешног остваривања
планова Фондације. Стручна служба се труди да оваквих пројеката буде више, да заједно
градимо будућност и мотивишемо нове генерације да свој таленат, квалитете и способности
потврде на нашим просторима за добробит свих, негујући традицију и богатсво у људима.
Фондација ради у складу са Законом о задужбинама, фондацијама и фондовима, другим
прописима, као и овим Статутом. Фондација има статус правног лица. Фондацијом управља
Управни одбор Фондације. Број чланова и начин избора чланова Управног одбора
Фондације уређује се статутом Фондације. Статут Фондације доноси Управни одбор
Фондације. Сагласност на Статут Фондације даје Савет Универзитета. Фондација најмање
једном годишње подноси Савету извештај о раду.
Линк ка сајту: http://www.fondacija.ni.ac.rs/
Институт за информационе технологије
Институт за информационе технологије је научноистраживачка организациона јединица
Универзитета са статусом правног лица.
Институт:
1. организује научна истраживања у области информационих техологија,
2. развија иновације у области ИТ,
3. пружа консултатнске услуге привредним друштвима, јавним службама и преузећима,
4. пружа помоћ у оснивању иновативних и високотехнолошких предузећа у области ИТ,
5. формира базе података за пружање услуга заинтересованим предузећима и службама,
6. пружа помоћ у оснивању технолошког парка,
7. едукује и обучава кадрове у области информационих технологија,
8. обавља и друге делатности у складу са својим Статутом и Програмом рада. Одлуку о
оснивању Института доноси Савет Универзитета на предлог Сената.
Институт има Управни одбор, Надзорни одбор и директора.
Чланове Управног одбора, Надзорног одбора и директора Института именује Савет
Универзитета на предлог ректора.
Статут Института доноси Управни одбор Института.
Савет Универзитета даје сагласнсот на статут Института.
Годишњи програм рада Института доноси Управни одбор Института, уз сагласност Сената
Универзитета.
Институт једном годишње подноси извештај о раду Сенату Универзитета.
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