Универзитет у Новом Саду

НАГРАДЕ НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ
САДУ ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
Свечана додела награда
студентима Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској
2012/2013. години
28. МАЈ 2014. ГОДИНЕ У 12,00 ЧАСОВА
(амфитеатар Централне зграде Универзитета у Новом Саду, приземље, др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад)

На свечаности ће бити уручене следеће награде:
- награда најбољем студенту Универзитета
- награде најбољим студентима факултета,
- изузетне награде за завршене студије,
- изузетне награде за успех у току студирања,
- награде за врхунске резултате у уметности,
- награде за врхунске резултате у спорту,
- награде „Милева Марић Ајнштајн“
- награда „Александар Саша Поповић“ и
- изузетне награде за научни и стручни рад.

Молимо студенте који су позвани на Свечану доделу награда да своје присуство потврде на пријавном
формулару који се налази на сајту Универзитета (www.uns.ac.rs, под АКТУЕЛНО) или на сајту Центра за
развој каријере (www.razvojkarijere.uns.ac.rs).

Остали студенти који су добили награду за завршене студије, награду за успех у току студија (за остварену
укупну просечну оцену 9,50) и награду за научни и стручни рад своје дипломе могу преузети у Центру за
развој каријере и саветовање студената, Др Илије Ђуричића 3 (у оквиру Дома Бајић) у периоду 29. маја до

13. јуна 2014. године, од 9 до 14 часова (више информација на: www.razvojkarijere.uns.ac.rs). Након 13. јуна
дипломе ће се налазити у студентској служби Факултета.

Списак награђених студената Филозофског факултета
који се позивају на Свечану додела награда

НАГРАДА НАЈБОЉЕМ СТУДЕНТУ ФАКУЛТЕТА
Ана Маргарета Валент

10,00

ИЗУЗЕТНА НАГРАДА ЗА ЗАВРШЕНЕ СТУДИЈЕ
(ЗА ОСТВАРЕНУ УКУПНУ ПРОСЕЧНУ ОЦЕНУ 10,00)
1.

Ана Марија Валент

10,00

ИЗУЗЕТНА НАГРАДА ЗА УСПЕХ У ТОКУ СТУДИЈА
(ЗА ОСТВАРЕНУ УКУПНУ ПРОСЕЧНУ ОЦЕНУ 10,00)
1.
2.
3.

Сања Дакић
Милана Борковић
Јудит Салма

10,00
10,00
10,00

ИЗУЗЕТНА НАГРАДА ЗА НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАД
1.

Стефан Јањић

2.

Горан Јеросимовић

3.

Весна Василић

4.

Јована Жарковић

Информације о Свечаној додели награда као и све остале информације се налазе на сајту
Универзитета.
Моле се студенти да се инфомишу преко сајта Универзитета и о томе које врсте награда се
новчано награђују. Новчане награде студенти могу преузети од 28. маја а информације о
начину преузимања се налазе на сајту Универзитета.
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