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Г О В О Р 

ДИРЕКТОРА ДОЦ. ДР ТАМАРЕ ПОПОВИЋ НА ПРОМОЦИЈИ ДИПЛОМИРАНИХ 

СТУДЕНАТА 

 

 

  Драги наши дипломци,  поштовани  родитељи, уважене  колеге, драги  

  гости,  

 

  Осјећам велико задовољство и част што испраћамо још једну генерацију наших 

дипломаца увјерена да смо их у овој Установи  добро припремили за њихов животни позив. 

Данас промовишемо четврту генерацију студената зњ, фт, медицинско-лабораторијског 

инжењерства и санитарног инжењерства по четворогодишњем програму, девету генерацију по 

трогодишњем програму и прву генерацију студената радне терапије. ВМШ је једина установа на 

подручју РС и БиХ која има формално образовање радних терапеута. Вјерујем да смо унаточ 

свим искушењима успјешно ишколовали прву генарацију.  

  Захваљујем се овом приликом гостујућим професорима из Загреба и Београда, као и 

професорима и менаџменту наставне базе Завода за физикалну медицину и рехабилитацију ''др 

Мирослав Зотовић'' из Бањалуке, који су помогли да наша прва генерација радних терапеута 

добије најбоље знање из ове врло значајне професије. Промовисањем дипломаца потврђујемо 

нашу мисију да смо водећа образовна институција у здравственим дисциплинама која едукује 

квалитетне, способне, креативне и међународно компетентне кадрове у здравственом систему.  

  Професија коју сте одабрали је племенита,  тешка и часна, а тек сте ступили на пут на 

којем вас чека огроман рад и непрестано усавршавање. Не дозволите да вам се сујета, 

површност или  помисао да сте све научили, испријече  на том путу.  Будите устрајни у свом 

послу и чувајте и лично и професионално достојанство, без обзира колико тешке и незахвалне 

околности могу да буду.  Нека вам знање и вјештине које сте добили овдје буду једини критериј 

и постулат  којем ћете се повиновати у обављању својих свакодневних послова.  

 Надам се да из ове Школе одлазите бољи него што сте дошли, да смо у вама посијали 

сјеме жудње и трагања за знањем, добротом, пожртвованошћу, људскошћу. Надам се да ће ваши 

идеали бити истински вриједни, а ваши циљеви остварени. Будите храбри. Вјерујте у себе и не 

предајте се. Унапређење струке се може постићи само ако пуно знате, ако волите оно што 

радите и ако сте посвећени. Свако од вас је јединствена, племенита и посебно истанчана душа. 

Будите поносни што сте изабрали ове хумане позиве и што сте важна карика у обезбјеђењу 

квалитне здравстве и социјалне заштите. Нека ваша снага буде ваша жеља за бољим и љепшим 

свијетом, у којем ћете, сигурна сам, наћи своје мјесто.  

  Никад немојте заборавити  ваше родитеље, чији су труд и нада уткани у вас. Свака мајка 

и сваки отац овдје знају како трепери њихово срце над вама, како стежу брига и бројна питања 

које са собом носи тешко родитељско бреме. Будите им увијек захвални на пруженој прилици да 

завршите факултет. Ја им одајем признање и захвалност за то,  као што се захваљујем и мојим 
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колегама и колегиницама, свакој и свакоме понаособ, за сав труд, за клице знања, за 

разумијевање,  помоћ.  

  Имајте на уму своје професоре и професорке који су вам несебично преносили своје 

знање и помогли да пребродите све препреке током вашег школовања, својеврсног путовања  

које је почело прије четири и више година кад сте уписали Високу медицинску школу. 

  Ја не знам куда ће вас живот одвести, али оно у што чврсто вјерујем и што желим видјети 

јесте да будете часни, посвећени, одговорни, племенити, радознали, на понос својих породица и 

наше земље.   

  Желим да знате да је ЈУ Висока медицинска школа и даље ваша кућа. Имамо Алумни 

организацију, која окупља све наше дипломце, и у будућности  радићемо заједно на побољшању 

квалитета студија, унапређењу међународне сарадње, научно истраживачком раду и 

цјеложивотном учењу. Рашћемо заједно. Ваша искуства из праксе, препоруке и смјернице 

утицаће на побољшање курикулума, напредовање ваше струке и њено боље препознавање у 

здравственом систему.  

  Врата ове Школе биће вам увијек широм отворена, а моје колеге и ја смо ту да вам 

пружимо савјет, препоруку, помоћ.  

   Још једном моје искрене честитке на стеченој дипломи, која представља прву неопходну 

степеницу на вашем професионалном путу развоја. Нека вас у  свему прати срећа, добро 

здравље и радост.  

   

Желим вам дуг живот и свако добро! 

 

 

Хвала  вам  и  живјели!             Директор, 

       Доц. др Тамара Поповић  

                                                                                                    


