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НОВИ САД 

 

Нови Сад је главни град Аутономне Покраjине Војводине и други град по величини 
у Србији. Некад колевка политичке и културне ренесансе Србије, Нови Сад је 
данас универзитетски, административни, привредни и културни центар Војводине, 
поносан на своју мултикултуралност и мултиконфесионалност. Први писани 
документи о граду потичу из 1694. године. Статус слободног краљевског града 
Нови Сад је стекао 1848. године, у време када се Војводина налазила у оквиру 
Аустроугарске монархије. Следећи значајни историјски датуми везани су за 
период након 1918. године, када Војводина улази у састав Србије и формира се 
Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, као и 1944. године, када се град ослобађа 
од фашистичке окупације.  

Данас, Нови Сад броји око 450.000 становника. Српска Атина, како га још називају, 
је град просвете, културе, град музеја, галерија, библиотека и позоришта. 
Културно - просветна делатност има традицију стару неколико стотина година. 
Године 1810. основана је прва гимназија, а 1861. први професионални театар, 
Српско народно позориште. У Нови Сад се 1864. године, из Пеште преселила 
најстарија српска институција Матица Српска. Развој града довео је до оснивања 
нових културно-просветних институција, а посебно интензивног развоја школства. 
У граду данас постоји велики број школа свих нивоа образовања од основног до 
високог. Посебно значајна образовна институција је Универзитет у Новом Саду. То 
је једини универзитет на територији Војводине и други по величини универзитет 
на територији Србије. 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

Универзитет у Новом Саду је други по величини универзитет у земљи. Основан је 

28. јуна 1960. године и представља аутономну, образовну, научну и уметничку 

високошколску установу. 

У саставу Универзитета делује 14 факултета са седиштем у 4 града Војводине: 

Новом Саду, Суботици, Сомбору и Зрењанину. Налази се у наменски уређеном 

кампусу на левој обали Дунава, на површини од 260.000 м2, где је смештено 7 

факултета, студентски центар, завод за здравствену заштиту студената, два 
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студентска дома, станови за привремени смештај младих наставно-научних 

радника, централни студентски ресторан, центар за физичку културу са спортским 

теренима, универзитетске студентске организације и друге научне, стручне, 

информативне, културне и спортске организације. На Универзитету студира близу 

40.000 студената и на њему је запослено преко 3 000 наставника, сарадника и 

техничког особља. Највећи Факултет Универзитета у Новом Саду је Факултет 

техничких наука.  

 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ 

 

Историјат 

 

Факултет техничких наука је основан Уредбом Народне скупштине Народне 
Републике Србије 18. 05. 1960. године као Машински факултет у Новом Саду у 
саставу Универзитета у Београду. Након оснивања Универзитета у Новом Саду 
28. 06. 1960. године, факултет, заједно са још шест до тада основаних факултета 
са подручја Војводине, улази у састав Универзитета у Новом Саду. 

У првом периоду развоја на Факултету су се образовала три профила машинске 

струке. 1971. године су почеле студије електротехнике и грађевинарства. 

Формирање одсека за електротехнику и грађевинарство условило је измену 

назива у Факултет техничких наука, 22. 04. 1974. године. Школске 1979/80. године 

на Факултету започињу студије из обасти саобраћаја, а школске 1996/97. године 

уписана је и прва генерација студената архитектонске струке. У школској 

1999/2000. години отворене су студије за нове струке: индустријско инжењерство 

и менаџмент, графичко инжењерство и дизајн и инжењерство заштите животне 

средине. У оквиру саобраћајне струке 1999/2000. године започете су студије на 

смеру поштански саобраћај и телекомуникације. 2002/03. уводе се студије 

мехатронике као интердисциплинарни смер. Школске 2006/07  Факултет уписује 

прву генерацију студената докторских студија (по закону о високом образовању), а 

школске 2007/08 студије геодезије и геоматике,  чиме је заокружена образовна 
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делатност Факултета. Оваква физиономија сврстава Факултет техничких наука 

данас међу најразвијеније институције у земљи у области технике. 

Данас Факултет располаже са око 30.000 м² простора који је смештен у средишту 

Универзитетског кампуса, на левој обали Дунава.  

Овај простор је распоређен у неколико блиских зграда: Блок Ф, Кула, Наставни 
блок, Истраживачки технолошки центар, Амифитеaтри, Машински институти, ТМД, 
Центар за управљање великим системима.  

Факултет техничких наука је у 2007. години акредитован за обављање научне 

делатности, а маја 2008. године, међу првима у Србији акредитован је и као 

високошколска установа за обављање наставне делатности на 58 студијских 

програма. 

Први је на овим просторима, 2004. године, пре потписивања Болоњске 
декларације, почео са издавањем додатка дипломи, а од 2006. године и мастер 
диплома на српском и енглеском језику. 

 

Делатност 

 

Факултет техничких наука врши образовање у четири поља и то: техничко-
технолошке науке, природно математичке науке, друштвено - хуманистичке науке 
и уметност  из области: Машинство (производно машинство, механизација и 
конструкционо машинство, енергетика и процесна техника, техничка механика и 
дизајн у техници); Електротехника и рачунарство (енергетика, електорника и 
телекомуникације, електроенергетика, рачунарство и аутоматика), 
Грађевинарство; Саобраћај (саобраћај и транспорт, поштански саобраћај и 
телекомуникације); Архитектура (архитектура и урбанизам); Индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент (индустријско инжењерство, инжењерски 
менаџмент, енергетски менаџмент, логистичко инжењерство и менаџмент); 
Графичко инжењерство и дизајн; Инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду (инжењерство заштите животне средине, инжењерство заштите 
на раду); Мехатроника; Примењена математика (математика у техници); Геодезија 
(геодезија и геоматика).  
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Делатност факултета оријентисана је у три подручја:  

 наставна делатност,  

 научно - истраживачки рад и развој и  

 примена истраживања у пракси. 

 

Наставна делатност 

Наставна делатност високог образовања остварује се кроз академске и струковне 

студије на основу акредитованих студијских програма за стицање високог 

образовања према тростепеном моделу. 

Академске студије се организују као: 
 

 Основне академске студије (студије првог степена) – трају четири 
године (вреде најмање 240 бодова). Завршетком основних акедемских 
студија стиче се звање дипломирани инжењер одговарајуће области. 
 

 Мастер академске студије (студије другог степена) – у зависности од 
студијског програма трају од једне до две године и вреде од 60 ЕСПБ до 120 
бодова). Завршетком мастер студија стиче се звање мастер инжењер дате 
области. 

 

 Специјалистичке академске студије (студије другог степена) – у 
зависности од студијског програма трају од једне до две године и вреде од 
60 ЕСПБ до 120 бодова). Завршетком специјалистичких акедемских студија 
стиче се звање специјалиста инжењер одговарајуће области. 

 

 Докторске академске студије (студије трећег степена) – трају три године 
и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. Завршетком докторских студија стиче 
се звање доктор наука дате области. 
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Струковне студије се организују као: 

 Основне струковне студије (студије првог степена) - трају три године и 
вреде најмање 180 ЕСПБ бодова и стиче се звање струковни инжењер дате 
области. 
 

 Специјалистичке струковне студије (студије другог степена) – трају 
једну или две године и вреде најмање 60 до 120 ЕСПБ бодова. Завршетком 
специјалистичких студија стиче се звање специјалиста струковни инжењер 
дате области.  
 

 Међународне практично орјентисане мастер студије (студије другог 
степена) - Master of Business Administration – МBA: трају две године и вреде 
најмање 120 ЕСПБ бодова. Завршетком МBА студија стиче се звање 
специјалиста струковни инжењер менаџмента. 
 

Научно- истраживачка делатност 

Факултета техничких наука оријентисана је, пре свега, на реализацију научно - 

истраживачких пројеката које финансирају Министарство за науку и технолошки 

развој Републике Србије и Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, 

а Факултет учествује и у више европских научних пројеката (FP6, FP7, итд.). У 

питању су пројекти, односно потпројекти из подручја основних истраживања, 

иновациони пројекти и пројекти технолошког развоја. 

Факултет је 19. фебруара 2007. години добио Решење о акредитацији научне 

делатности за све научне области које се изучавају на ФТН-у.   

Истраживачки рад Факултета одвија се у савременим лабораторијама и 

рачунарском центру. Наставници и сарадници годишње објаве преко 200 научних 

радова у водећим светским и домаћим часописима као и на међународним 

скуповима у земљи и иностранству.  

ФТН је издавач следећих часописа: 

 Production Engineering, 

 International Journal оf Industrial Engineering аnd Management (IJIEM), 



                                          

                                                                 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА  
 www.ftn.uns.ac.rs 

 

 Journal for Technology of Plasticity, 

 Зборник радова ФТН, 
 

а суиздавач следећих часописа: 

 Техника 

 Computer Science and Information Systems 
 

Научно- истраживачки центри на Факултету 

 

На Факултету техничких наука до сада је формирано 23 центaра и то:  

 

1. Истраживачко технолошки центар 
2. Рачунарски центар 
3. Покрајински центар за енергетску ефикасност 
4. Центар за графичко инжењерство и дизајн - ГРИД 
5. Центар за геоинформационе технологије и системе 
6. Центар за математику и статистику 
7. Центар за интегрисане микросистеме и компоненте 
8. Центар за инжењерство површина и нанотехнологије 
9. Центар за инжењерство заштите животне средине 
10. Центар за развој кластера 
11. Центар за социомаркетиншка истраживања 
12. Центар за истраживања стакла 
13. Центар за хидротехнику и геодезију 
14. Центар за технологије и системе електронског пословања 
15. Центар за интелектуалне својине ФТН-а 
16. Центар за управљање ризиком од катастофа 
17. Центар за производно машинство и CАx технологије 
18. Центар за предузетништво младих 
19. Центар за МБА студије ФТН-ИИМ/ЕУРО 
20. Центар за развој и менџмент производима 
21. Регионални центар за биосенс технологије - БиоСeнс  
22. Центар за метрологију 
23. Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију 
- ТЕХ  
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Научно-стручни скупови 

Факултет, односно одговарајући департмани, баве се и организовањем стручних 

конференција. О успешности ове активности Факултета најбоље сведоче до сада 

реализованих 16 сталних конференција: 

• ММА - Флексибилне технологије са међународним учешћем, Нови Сад  
• (сваке треће године од 1976.); 
• ИС - Индустријски системи, Нови Сад ( сваке треће године од 1975.); 
• Саветовање производног машинства Југославије и Србије (1971. 1992. 2008.); 
• International Symposium Interdiscplinary Regional Research; Hungary, Romania, 

Serbia - Novi Sad (1998., 2002., 2005., 2007.); 
• International Symposium Power Electronics  – Ее, Нови Сад (1995, 1997., 1999., 

2001., 2003., 2005., 2007., 2009.);  
• Трендови развоја – ТРЕНД, са разним темема: ''Информационе технологије у 

електроенергетици'', Нови Сад (1994.); ''Електрична возила'', Нови Сад, (1996.); 
"Нове технологије у електродистрибуцији", Копаоник, Нови Сад (1997, 1998., 
1999., 2000., 2001.); ''Универзитет и НТ паркови'', Копаоник, (2002.); ''Болоњски 
процес и технички факултети'', Копаоник, (2003.); ''Интегрисани универзитет и 
техничке струке'', Копаоник (2004.); ''Шта доноси нови закон о високом 
образовању'', Копаоник (2005.); “Болоњски процес и примена новог закона”, 
Копаоник (2006.); “Акредитација болоњских студија'', Копаоник (2007.); 
''Ефикасност и квалитет болоњских студија'', Копаоник (2008.); ''Докторске 
студије у Србији, региону и ЕУ'', Копаоник (2009.); ''Болоња 2010: Стање, 
дилеме и перспективе'', Копаоник (2010.) 

• ИНДИС – Индустријско грађење: планирање, пројектовање и грађење, Нови Сад 
(сваке треће године од 1976.). Од 1997. године прераста у међународни скуп;  

• Конференција Савремена грађевинска пракса, (сваке године), Нови Сад; 
• Међународни симпозијум Превенција саобраћајних незгода на путевима, Нови 

Сад (сваке друге године од 1991.); 
• Међународни скуп ''Енергија и окружење'', Нови Сад (2003, 2006); 
• Конференција DOGS (Дигитална обрада говора и слике), Палић (2008.);  
• PSUUNS Међународна конференција ''Енергија и заштита животне средине'', 

Hat Yai, Songkla, Tailand (2003, 2007), Нови Сад (2005., 2009.); 
• Конструисање, обликовање и дизајн-КОД, Палић (2006.), Нови Сад (2008.) 
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• ГРИД - Графичко инжењерство и дизајн, Нови Сад (2002, 2004, 2006, 2008.); 
• Међународно студентско такмичење Хардвер и софтвер (H&S), (Нови Сад 

2005, 2007, 2009,  Бања Лука 2006, 2008.); 
и десетак повремених конференција годишње. 

Примена истраживања у пракси 

 

Стратешки правци сарадње са привредом оријентисани су на следећа 

подручја: 

 дефинисање потреба привреде за профилима - смеровима појединих 
струка, које ће школовати Факултет; 

 координација и усмеравање научно - истраживачког рада Факултета  у 
складу са дугорочним програмима развоја привреде; 

 повећање ефикасности коришћења научно-истраживачких резултата 
Факултета при решавању актуелних проблема привреде. 

  

Факултет техничких наука данас има више од 320 потписаних уговора са разним 
привредним организацијама. 

 

Факултет нуди и своје услуге у решавању актуелних проблема привреде у 
следећим подручјима: 

 

• развој нових производа и производних програма; 

• развој нових технологија; 

• развој технолошких система у подручју обраде, монтаже, руковања 
материјалом, контроле итд; 

• развој информационо - управљачких система; 

• пројектовање сложених грађевинских објеката високоградње, 
нискоградње и хидроградње; 

• уштеда енергије, рационално коришћење и квалитет електричне енергије; 

• ревитализација постојећих технологија и технолошких система; 

• заштита животне средине; 

• анализе заштите на раду; 
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• дијагностика, експертиза и одржавање система; 

• урбанистичко пројектовање; 

• пројекти саобраћајних и транспортних система; 

• пројекти из области енергетике, електронике и телекомуникација; 

• пројекти  управљања ризиком од катастрофа; 

• геоинформационе технологије и системи; 

• организовање стручних семинара за перманентно усавршавање 
стручњака за коришћење нових техника и технологија у индустрији; 

• стручна помоћ приликом заштите интелектуалне својине. 
 

Кадровска структура 

 

Своје прве школске, 1960/1961. године, Факултет је започео са седам (два стална 
и пет хонорарних) наставника и са 17 сарадника, организованих у 11 Катедри, док 
је данас (почетком  2012. године) на Факултету стално запослено 989 радника, од 
којих 742 наставног и 247 ненаставног особља. Структуру наставног особља чини 
102 редовнa и 67 ванредних професора, 116 доцената, један виши предавач и 7 
предавача, 12 асистената доктора наука, 130 асистената са магистратуром, 63 
стручних сарадника, 57 истраживача приправника, 23 истраживача сарадника, 5 
предавача струковних студија, 51 сарадник у настави, 107 асистената мастер-
асистената приправника и један научни сарадник. 

 

Међународна сарадња  

Mеђународнa сарадњa Факултета техничких наука активно учествује у 

међународним пројектима, успостављању и поспешивању научно-истраживачке 

сарадње са институцијама из иностранства, промовисању мобилности студената и 

наставног особља и унапређивању њихових знања и вештина неопходних за рад и 

комуникацију са колегама из других земаља. Студенти Факултета техничких наука 

ће бити атрактивни и на глобалном тржишту рада само уколико су стекли такво 

универзитетско образовање које иза себе има јасан међународни профил. 
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Студенти и наставно научно особље Факултета техничких наука учесници су 

програма мобилности на више од двадесет европских универзитета. Број учесника 

који се пошаље на размену сваке године има тенденцију раста, при чему је и број 

гостујућих студената који наставу слушају на Факултету техничких наука такође у 

сталном порасту. 

Факултет техничких наука у оквиру својих делатности има веома развијену 

сарадњу са великим бројем научних институција у свету.  Професори Факултета 

држали су, по позиву, предавања на универзитетима неких од најразвијенијих 

земаља, међу којима и у Јапану, САД и земљама Европске уније. Значајни 

резултати остварени су и у међународној сарадњи, о чему сведочи преко 50 

реализованих међународних пројекaта. Последњих година покренути су велики 

међународни пројекти из програма TEMPUS, CEPUS, WUS (Austria), CARDS, FP6, 

FP7, EUREKA, SPS NATO, COST, INTERREG и IPA, а Факултет техничких наука 

има највећи број успешних пријава пројеката на Универзитету у Новом Саду. 

Факултет је место формирања и рада многих огранака значајних светских 

организација: IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Joint Chapter 

Industrial Electronics, Industry Application and Power Electronics, IIM Euro - 

Међународна послeдипломска школа за Индустријско инжењерство и инжењерски 

менаџмент. 

На основу одговарајућих уговора, Факултет техничких наука сарађује  са: ТУ 

Кошице, Политехника Темишвар, Политехника Торино, ТУ Братислава, ТУ Праг, 

ТУ Солун, ТУ Минхен, ТУ Штутгарт, ТУ Беч, UBI Брисел, Универзитетом у Авеиру 

(Португалија), ТУ Лођ, Универзитетом у Лијежу, Националним техничким 

универзитетом у Атини, Политехничким универзитетом у Мадриду, Универзитетом 

у Лимерику (Ирска), Galway - Mayo Institute of Tehnology (Ирска), Универзитетом у 

Лугану - Швајцарска,  Универзитетом у Манчестеру, Универзитетом у Порту, 

Универзитетом у Тузли, Универзитетом у Скопљу, Универзитетом у Марибору, 

Универзитетом у Љубљани, Универзитетом у Зеници, Универзитетом у Српском 

Сарајеву и Универзитетом у Бања Луци, Универзитет у Сплиту, Универзитетом 

Уједињених Нација у Бону, итд. 
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У последњих десет година остварена је сарадња и са ваневропским 

универзитетима, попут Универзитета ''Prince of Songkla'' Hat Yai - Тајланд, 

Универзитет у Шангају - Кина, Охајо Стејт Универзитет (Ohio State University) - 

САД, Универзитет у Њу Хемпширу - САД, Универзитет Делавер - САД, Лејкхед 

Универзитет (Lakehead University) - Канада, University of Free State Bloemfontein - 

Јужноафричка Република, Indian Institute of Tehnology Roorkee - Индија, The 

University of Aucland - Нови Зеланд. 

  

Кампус Европе 
 

Campus Europae је европски пројекат размене студената за студирање у 
иностранству, који обухвата мрежу од 16 универзитета из Европске уније и Србије. 
Пројекат подржава Европска универзитетска фондација (Europaeu University 
Foundation) са седиштем у Луксембургу. За студенте Факултета техничких наука 
отворена је мрежа од 5 факултета из Португалије, Шпаније, Француске, Пољске и 
Русије и то за области електронике, телекомуникација, рачунарства, машинства и 
инжењерског менаџмента, а у склопу области Subject Commitee Engineering. 

 

Библиотека ФТН - а 

 

Библиотека Факултета техничких наука постоји још од настанка Машинског 

факултета. Располаже угодним простором који испуњава све библиотечке 

стандарде. У оквиру ње налазе се радни простор од 176 m2, складиште од 126 m2 

и читаоница од 176 m2. Студентска читаоница смештена је у угодни 

климатизовани амбијент и има 105 радних места. У оквиру радног простора, у ком 

се налазе најновији бројеви часописа, приручници и енциклопедије. У току 2008. 

године извршено је комплетно реновирање библиотеке тако да данас подсећа на 

библиотеке најпознатијих факултета и универзитета  како по изгледу тако и по 

условима за рад и учење. 
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Фондови библиотеке се састоје, углавном, од стручне литературе. Постоји велики 

број уџбеника, помоћних уџбеника, практикума, приручника, енциклопедија и 

речника потребних за рад. Библиотека располаже фондом од 46.428 књига, од 

којих је половина страних. На располагању су око 1.463 наслова серијских 

публикација. У библиотеци се чува око 11.960 дипломских радова, око 879 

магистарских радова и 422 докторских теза. 

За потребе својих корисника, библиотека користи веома развијену службу 

међубиблиотечке размене са другим библиотекама у земљи, а преко Библиотеке 

Матице српске, и са библиотекама у иностранству. Информацију о библиотечком 

материјалу корисник може да добије телефоном, уз помоћ рачунара, путем 

каталога или слободним приступом полицама са књигама уз стручну помоћ 

библиотекара. 

Универзитетски библиотечки информациони систем (БИС) се развија на основу 
информационих потреба студената, наставника, научних и стручних сарадника, 
којима библиотечки фондови служе за перманентно образовање, научно - 
истраживачки и стручни рад. Задатак БИС-а је да помогне одвијање образовних и 
научно - истраживачких процеса као и да омогући бржи трансфер научних 
сазнања и научно технолошких информација. 
 

Временом, библиотека ће прерасти у савремени информационо -библиотечки 

центар опремљен најсавременијом техником, који ће омогућити везе са светским 

библиотечко - информационим системима. 

Студентске организације  

За успех нашег Факултета великим делом заслужан је партнерски однос који 

Факултет годинама гради са својим студентима кроз студентске организације и 

студентски парламент. 

Студентски парламент окупља представнике студената, који заједно са три 

факултетске студентске организације: Савеза студената, Студентске уније и 

Студентске асоцијације заједно брину о решавању студентских проблема и 

активно учествују у доношењу одлука од значаја за Факултет и студенте кроз 

Савет Факултета и Наставно-научно веће.  
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Посебан догађај у студентском животу јесте учешће, са више хиљада других 

студената, на студентским регионалним такмичењима у знању, спорту и забави, 

на ИЈАДАМА. Студенти Факултета организују 6 ијада и публикују четири 

студентска листа: Машинац, Екозер, Систем и Форма. Студенти факултета су 

укључени у готово све пројекте факултета а посебно у анализама захтева 

тржишта, развоја нових решења производа и услуга и примени најсавременијих 

технологија. 

 

 

ВИЗИЈА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА ЈЕ: 

ВИСОКО МЕСТО У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ. 

 

 

 

 


