
 

 

 
 

• Поштовани Г-не Уремовићу, председниче УО, 

• Уважена Г-до декани наших 7 престижних факултета, 

• Цењени студенти, 

• Поштовани родитељи,  

• Драги гости, 
 
СА ВЕЛИКИМ ЗАДОВОЉСТВОМ И ПОШТОВАЊЕМ ПОЗДРАВЉАМ ВÂС 
- НАШЕ ДРАГЕ СТУДЕНТЕ, ЖЕЛЕЋИ ВАМ СРЕЋАН И УСПЕШАН 
ПОЧЕТАК СТУДИЈА НА УГЛЕДНОМ ПАНЕВРОПСКОМ УНИВЕРЗИТЕТУ 
АПЕИРОН  

•  
Лепим и узвишеним поводом смо се окупили данас да свечано обележимо 
почетак нове академске године, а да нашим младим колегама упутимо 
топле речи добродошлице и охрабрења да успешно газе изабраном 
стазом ка високом циљу. 

Свечаност је данас велика јер се у овој сали налази лепота 
професорског позива – сада наши бруцоши, а ускоро успешни студенти. 
 

•  
Поштоване младе колеге, 
Имам лепу прилику да Вас данас и овде све поздравим у име 
Паневропског универзитета АПЕИРОН, у име професора, наставника, 
сарадника и осталих запослених - са којима ће наредних година бити 
повезан ваш свакодневни живот, рад, учење и истраживање. 
 

•  
Поштовани гости, 
У традицији нашег Универзитета је да за важне догађаје и датуме које 
обележавамо позивамо пријатеље и драге госте који се нашим позивима 
радују и својим присуством указују нам част.  
Са великим задовољством и поштовањем, поздрављам све наше драге 
госте. 

Универзитет је институција која се, са пуним правом, сматра једним 
од највећих доприноса народа Европе светском културном наслеђу. 
Делатности којима се Универзитет бави:  

• високо образовање и  

• научно-истраживачки рад,  
су делатности од јавног интереса и одвијају се у оквирима утврђеним 
одговарајућим законским прописима. 

•  
Друштво без универзитета, образовања и науке је могуће, али је то 
друштво без историјског трајања, друштво без перспективе, друштво 



 

 

ближе појму далеке прошлости него примерено садашњем тренутку и 
блиској будућности. 

•  
Први векови настајања и постојања универзитета у Европи указују на 
доминантан карактер његове образовне улоге у друштву.  

Појавом Хумболтовог модела универзитета, долази до његове 
радикалне трансформације, пре свега ступањем на снагу оних мера које 
су допринеле увођењу 

• фундаменталних истраживања и  

• развоју науке у целини.  
На поменутим начелима се оснива 1810. године Универзитет у 

Берлину, са којим почиње нова, скоро револуционарна промена у развоју 
универзитета, не само у Немачкој, већ и у Европи и свету уопште. Реч је 
о неохуманистичкој визији универзитета која афирмише принцип 
ангажовања најдаровитијих интелектуалаца и научника, која им даје 
аутономију и слободу наставе и научне креативности. 

Министри образовања 29 европских земаља 1999. године потписали 
су тзв. Болоњску декларацију. Овај споразум је покренуо процес који је 
изменио високо образовање у Европи и започео стварање јединственог 
европског простора високог образовања. У мају 2018. године придружила 
се 48. земља која је усвојила Болоњске принципе у коме се очекује да 
Универзитети преузму одговорност за развој високог образовања уз 

• пуну подршку академској слободи,  

• институционалној аутономији и  

• посвећености академском интегритету.  
Настојања иду ка томе да се обезбеди структура од три нивоа 

студија (основни, мастер и докторски), олакшано признавање диплома и 
контрола квалитета.  

•  
У наше време је више него очигледно да су академске заједнице широм 
света изложене драматичним искушењима. Под лупом критике налази се 
тзв. Болоњски концепт, који је, по мишљењу многих, нанео значајну штету. 
Стога је подсећање на Хумболтову концепцију универзитета и његовог 
институционалног уређења и те како подстицајно за критички приступ 
данашњем високом образовању. 

•  
Поштовани студенти, 
Ви сте 17. генерација студената Паневропског универзитета АПЕИРОН. 
На какво образовање можете рачунати? 

Паневропски универзитет АПЕИРОН са својих 7 факултета и 21 
студијским програмом је савремена институција високог образовања која 
је свој програм усагласила и непрекидно усклађује са захтевима тржишта 
рада, кретањима у науци и струци, препознавши потребе друштва и 
изграђујући студенте у високо образоване, садашњим и будућим 



 

 

изазовима дорасле стручњаке, у областима за које је акредитован, по 
највишим стандардима квалитета из области високог образовања. 

Образовањем на Паневропском универзитету АПЕИРОН студенти 
имају прилику да уче од компетентних наставника, научника и експерата 
у својим областима и истражују са њима у областима информационих 
технологија, саобраћаја, економије, права, здравства, језика и спорта, 
што гарантује квалитетно образовања.  

•  
Обележавајући 15. фебруара Дан Универзитета и 16 година постојања и 
рада, имао сам изузетну част да промовишем 8 професора емеритуса, 
који су то звање стекли у овом периоду, радом са студентима и 
подизањем млађих научних кадрова на нашој установи. Импонују и чине 
нам част имена која су се ту нашла. Већина њих су академици, чак у више 
од једне академије наука, почев од председника АНУРС-а и седмог 
председника Републике Српске, па надаље. Такав професорски ансамбл 
тешко је срести у ширем универзитетском окружењу.  

Наши студенти имали су и имају срећу да им такве професорске 
величине предају и могућност да са њима наставе сарадњу на вишим 
нивоима образовања.  

Стога наши студенти могу рачунати да ће, уколико успешно 
савладају предметна градива, добити квалитетну диплому која је 
препознатљива и изван наших граница.  

•  
На Паневропском универзитету АПЕИРОН организована је настава на 
свим нивоима студија: 

• основне академске,  

• мастер академске и  

• докторске академске студије,  
– оспособљавање и усавршавање научно-истраживачког подмлатка кроз 
припремање и усавршавање кадрова за научно-истраживачки рад кроз 
све нивое студија. 

•  
Паневропски универзитет АПЕИРОН данас поносно функционише кроз 
неупитну посвећеност наставника и сарадника и посебну посвећеност 
менаџмента - установи, студентима и настави. 

•  
У години вашега уписа Паневропски универзитет АПЕИРОН је обележио 
16 година успешног рада. Прилика је да се тим поводом данас сетимо 
великих успеха наших студената.  

Са не малим задовољством и великим поносом истичем да наши 
бивши студенти са Паневропског универзитета АПЕИРОН раде у највећој 
научној фабрици на свету – Европском институту за нуклеарна 
истраживања (ЦЕРН) у Женеви. Заједно са највећим умовима 



 

 

данашњице развијају, програмирају и истражују најсложеније физичке 
феномене. 

Неки од њих су се одселили у САД и тамо развили комплексне 
софтверске производе који су их препоручили да наставе и заврше 
докторске студије на Њујоршком универзитету.  

Срећемо их као пројектанте софтвера за роботе који праве фабрике, 
роботе за производњу аутомобила. Присуствујемо и учествујемо у 
одбранама њихових докторских дисертација на Универзитету у Београду, 
најбољем универзитету Ј-И Европе и другом у свим словенским земљама. 

Поносни смо што је реализација срца Uber система непосредно 
везана за АПЕИРОН. Америчка међународна компанија Uber, са преко 
100 милиона корисника широм света, омогућава корисницима да пронађу 
превоз и плате га преко интернета. Управо тај, најосетљивији део овог 
система – наплату, реализовали су наши наставници, сарадници и бивши 
студенти. 

Уопштено говорећи, бивши студенти АПЕИРОН-а се првенствено 
запошљавају у Републици Спској, у јавним институцијама и приватним 
компанијама, али их можемо срести скоро на свим меридијанима света.  
Позивајући их да данас буду са нама добио сам безброј топлих и поносних 
писама наших успешних студената, из: Русије, Румуније, Кине, САД-а, 
Белгије, Енглеске, Швајцарске, Аустрије, Србије, из целе БиХ, ... 

•  
Успех нашег Универзитета се мери не само бројем свршених студената 
на различитим нивоима студија већ и њиховим утицајем на све сфере 
живота кроз унапређење друштва у целини, а самим тим и квалитета 
живота сваког појединца. 

Могу рећи да је Паневропски универзитет, својим досадашњим 
активностима, показао да се посвећеношћу може утицати на развој 
привреде и друштва, како на националном тако и на локалном нивоу. 

•  
Уверен сам да сте дошли на право место, у кућу која је стекла значајан 
реноме у универзитетским круговима, а нарочито у струци, и која је у 
многим областима референтна у ужем и ширем окружењу. 
 

•  
Драги студенти,  
Ваш живот ће значајно бити другачији од живота ваших родитеља. 
Наступило је време ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ. 

Стога је у ери вештачке интелигенције и Индустрије 4.0 важно да сви 
заједно схватимо да наша снага више није она пука способност за вршење 
рада, већ  

• креативност,  

• идејност и  

• интелектуалне вештине.  



 

 

Морамо прилагодити образовни систем овим новим захтевима и ми 
га на АПЕИРОН-у прилагођавамо. 
Индустрија 4.0 није будућност него садашњост! После Треће индустријске 
револуције која је седамдесетих година прошлога века увела роботе у 
фабрике и аутоматизовала производњу, стигла је четврта индустријска 
(р)еволуција која је створила „паметне фабрике“ са интегрисаном 
аутоматизацијом и тзв. роботизованим – кибернетским системима. 

Сматра се да ће до 2025. године око 40% свих постојећих занимања 
практично изумрети, али ће се појавити нека нова, у овом тренутку нама 
сасвим непозната (Гартнер) 

•  
Поштовани студенти, 
Успели сте! Закорачили сте у једно важно поглавље у свом животу, 
поглавље пуно изазова, напора али ће ту бити и лепих познанстава, а 
нићи ће и нова пријатељства. Не плашите се напора, јер „што је тежи 
успон на брдо, то је лепши поглед са врха!“ (Фјодор Достојевски) 

Захваљујем Вашим родитељима што су Вāс, своју децу, уписали 
баш на Паневропски универзитет АПЕИРОН. Знајте, поштовани 
родитељи, да ћемо се о њима бринути као да су наша деца. 
 
Драги студенти, 
Имајте у виду да ће Ваша будућност бити онаква како сада Ви одлучите.  
Професори Вам отварају врата али Ви морате ући сами! 

На Универзитету ћете срести Ваше професоре који ће Вам живот 
пуно променити и утицати на Вас: куда, како, али ће и као људи утицати, 
својим моралом, етиком. 

Имајте у виду да су изузетно ретки они људи који ће се одрећи дела 
свог живота и предати га Вама. А професори и учитељи то јесу! Родитеље 
и пријатеље увек имамо у виду.  

•  
Жеља ми је да Паневропски универзитет АПЕИРОН прихватите као своју 
кућу, у коју ћете радо долазити и којо ћете се увек враћати. Желим вам да 
кроз дружења стекнете драга познанства и пријатељства којима ћете 
обогатити свој живот. 

Ми, ваши професори, личним примером и сопственоним угледом, 
настојаћемо да свагда и свакуд можете са поносом рећи где сте 
студирали и шта сте завршили.  

Верујемо у вас, у ваш труд, напор и успехе да ћемо и ми моћи рећи 
– то је наш студент. У генерацијама испред вас ми имамо изузетне 
стручњаке, успешне како у земљи тако и у иностаранству. Очекујем и 
надам се да ћете бити као они или их и превазићи. 

•  
У овом свечаном тренутку морам дати израза својој великој радости што 
смо се у овако лепом броју окупили да се једни другима унапред 



 

 

захвалимо за све добро што ћемо међусобно разменити кроз предавања, 
испите, истраживња и заједнички рад. 

У исто време велика је то и обавеза за нас, бити достојни очекивања 
младе генерације и великог и часног наслеђа претходних професора. 
 

•  
Поштовани студенти, 
Драги гости,  
Стајати на овом почасном месту и рећи неку реч пред мудрим академским 
главама, пред отвореним срцима наших студената и пред вама, уважена 
господо, велика ми је част али и одговорност.  

•  
Настојао сам да моја беседа буде достојна свечаности, славља и 
отмености, значаја и господства скупа. 
 
Хвала Вам, 
 

Ваш ректор, 
Академик проф. др Зоран Ж. Аврамовић 

 


