
Почела изградња 
НТ парка ФТН

„Моји студенти стану у један мали 
град. Сви они су научили да мисле 
математику, а не шаблоне!“

Проф. др Илији Ковачевићу награда за животно дело

Озваничен најзначајнији тренутак у историји ФТН-а



Године иза нас су онолико тешке 
колико смо правилних одлука у 
њима морали да донесемо.
Имам право да ову годину 
прогласим за добру, зато што се 

у 2016. години можемо пронаћи и свако 
на свој начин бар понекад радовати сви, 
студенти, професори, запослени у стручним 
службама, партнери и остали заинтересовани 
за раст велике куће Факултета техничких 
наука. Увећали смо породицу ФТН-a више 
него ико у региону. Положили смо камен 
темељац у другој фази изградње научно-
технолошког парка који ће располагати са 
29.000 квадратних метара. За две године 
имаћемо простор у коме ће се даље развијати 
компаније које је ФТН изнедрио, усавршаваће 
се наши студенти и посао ће пронаћи око 
3.000 нових инжењера. Уписали смо, опет, 
највише студенaта од када постојимо. 
Они су сада ту и сви заједно радимо да им 
буде добро, да их што чешће провоцирамо 
новим истраживачким изазовима, али 
контролисано, јер се тако најбоље учи. 
Привреда је са нама још интензивније, јер 
ове године смо чак два пута организовали 
сајмове запошљавања и то на задовољство 
великог броја студената и партнера из 
привреде. Наш професор Илија Ковачевић 
добио је Награду за животно дело и 
обраћајући се пред пуном скупштинском 
салом АП Војводине изјавио „број студената 
који сам научио математику је велики као 
један град“, са тим може цео ФТН да се 
похвали, јер ми као највећа и најуспешнија 
институција у региону образовали смо до 

сада, градове и градове и то је наш највећи 
понос. Такође, успели смо да се коначно 
наши дипломирани инжењери радују 
подједнако када упишу факултет који су 
желели и када дипломирају и добију понуду 
за посао. Растемо и рашћемо и даље, сви као 
једно. ФТН је незаобилазна кота на свим 
великим путовањима. Успешно смо окончали 
велики број пројеката, а и наставили да 
радимо на научноистраживачком раду. Број 
нових пријатеља које смо стекли, расте. 
Мора да расте јер је то мера одговорности. 
Број оних који нас у свету представљају на 
најбољи начин расте што је мера академског 
идентитета. 
Школа свих техничких наука у Новом Саду 
иде напред и у 2017. улази јача и окупљена 
питањима раста и развоја. Јача упркос губитку 
који је неминовност протока времена донела, 
или боље рећи однела. Сећамо се наших 
професора који су обележили време иза нас, 
као наставници и као људи, учитељи и који 
су прерано отишли: Јован Тепић, Љубомир 
Боројев, Владан Радловачки и Ференц Часњи. 
Сећање на њих обавезује да будемо бољи, да 
будемо први, не само по величини и броју 
студената, наставника и свих запослених него 
и по резултатима које постижемо. Идемо у 
нову 2017. годину са подстицајем постигнутих 
резултата, и снагом која је у нама самима, само 
је треба усмерити на прави начин. Надам се 
да ће и нама поћи за руком да нова дела буду 
обележена континуитетом на који обавезује 
57 година постојања школе свих техничких 
наука у Новом Саду.  
� Проф.�др�Раде�Дорословачки

Реч�декана�

ФТН-а

2017.СРЕЋНА НОВА
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Традиционална манифестација „Ћулумови�
дани“ и ове године је на Факултету 

техничких наука у Новом Саду окупила 
професоре, студенте и бивше ђаке чувеног 
професора Живојина�Ћулума. Био је познат 
по изузетном знању из математике и физике, 
по својим неуобичајеним, али веома цењеним 

професорским вештинама и опипљивом 
педагошком раду. Госте је пoздравио декан 
ФТН-а проф. др Раде Дорословачки, један од 
бивших студената Живојина Ћулума. Он се сећа 
часа 'експрес' математике где је професор Ћулум 
на једноставан и разумљив начин доказивао 
Њутн-Лајбницову теорему, односно везу између 

одређеног и неодређеног 
интеграла. Први пут на 
Ћулумовим данима одржан 
је Дебатни клуб којим су 
модерирале проф. др Ливија 
Цветићанин и проф. др 
Ивана Ковачић. Уз њихово 
стручно вођство студенти 
су анализирали научни 
рад „Controlling chaos“, 
објављен 1990. године и 
који је цитиран скоро пет 
хиљада пута. Ћулумове дане 
употпунила је и промоција 

резултата заједничких истраживања ФТН-а и 
Универзитета „Принц Сонкла“ са Тајланда од 
2003. до 2013. године, објављених у часопису 
„Thermal Science“. Часопис је представио проф. 
др Владимир Катић, који је био гост уредник 
овог издања уваженог часописа.

Ћулумови дани на ФТн-у

Одржан научни дебатни клуб и 
промоција међународног рада!

Полагањем камена темељца почела је друга фаза 
изградње научно-технолошког парка (НТП), 

инвестиције вредне 12,6 милиона евра. Камен темељац 
положили су министар државне управе и локалне 
самоуправе Ана Брнабић и министар омладине и 
спорта Вања Удовичић заједно са председником 
Покрајинске владе Игором Мировићем, 
градоначелником Новог Сада Милошем Вучевићем, 
деканом ФТН-а проф. др Радетом Дорословачким и 
Луком Наваром, извршним директором компаније 
„Italiana Costruzioni“. Зграда НТП-а располагаће 
са простором од 29.000 квадрата од чега ће 10.000 
квадрата бити учионице и лабораторије ФТН-а, а 
остатак простора намењен је компанијама које су 
произашле из Факултета и које ће запослити још око 
3.000 нових инжењера. Декан Дорословачки истакао 
је да је реч о најзначајнијем тренутку у историји 
Факултета јер ова инвестиција представља једну од 
највећих инвестиција у Новом Саду у последњих 
десетак година.

Награду за животно дело из области 
техничко-технолошких наука добио 

је проф. др Илијa Ковачевић, а уручена 
му је на свечаности коју традиционално 
организује Удружење универзитетских 
наставника и научника Војводине у 
Скупштини Војводине. Том приликом је 
професор Ковачевић за „ФТН новине“ 
истакао да су године које је провео 
на ФТН-у биле испуњене радом са 
студентима и за студенте. - Сваке школске 
године преко 500 бруцоша постајали 
су „моји“ студенти. Свака генерација 
студената била је нов изазов. Нисам их 
учио само математику, него и како да се 
прилагоде новој средини, како да уче, шта 
их чека на факултету и животу, зашто је 

важно да мисле математику, а не да уче 
шаблоне. Пролазиле су године и унуци 
мојих првих студената постајали су моји 
студенти. Сви они заједно су читав један 
мањи град – објашњава проф. Ковачевић. 
Награде на свечаности уручили 
су покрајински секретар за високо 
образовање и научноистраживачку 
делатност проф. др Зоран Милошевић и 
председница Управног одбора Удружења 
проф. др Маријана Ачански. Награђени 
су и професори: др Стеван Пилиповић 
(ПМФ), др Радован Цвијановић 
(Медицински факултет), мр Бранислав 
Добановачки (Академија уметности) и 
др Србислав Денчић (научни саветник 
Института за ратарство и повртарство). 

Почела изградња 
НТ парка ФТН „Моји студенти стану у један мали 

град. Сви они су научили да мисле 
математику, а не шаблоне!“

ПроФ. др илији КовачевиЋу награда за живоТно дело
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IN MEMORIAM
Факултет техничких наука 
се у 2016. години опростио 
од поштованих и драгих 
професора који ће нам 
заувек остати у сећању.

Проф. др Љубомир Боројев

Проф. др Ференц Часњи

Проф. др Јован Тепић

Проф. др Владан Радловачки

Лабораторија за испитивање материјала 
у оквиру Департмана за производно 

машинство опремљена је савременим 
инструментима у вредности од преко 90.000 
евра. 25. октобра 2016. године,  проф. др 
Себастиан Балош свечано је пустио у рад 
Инструментирано Шарпијево клатно и 

апарат за мерење микротврдоће по Викерсу 
и Кнупу. Средства за опремање лабораторије 
обезбеђена су од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 
Јединице за управљање пројектима, и 
делом од стране ФТН-а и Лабораторије 
за испитивање материјала. Проф. др 
Себастиан Балош, шеф Катедре за материјале 
и технологије спајања, истиче да је 
лабораторија, пре свега, намењена студентима 
који ће имати прилику да се упознају са 
савременом опремом за карактеризацију 
материјала. - Опремањем ове лабораторије 
отворена је могућност за реализацију нових 
пројеката, остваривање боље сарадње са 
привредом, али оно што је најважније јесте да 
ће студенти моћи да спроводе експерименте 
на опреми која је данас најсавременија у свету 
– истиче за ФТН новине проф. Балош. 

Лабораторија за испитивање материјала 
опремљена у вредности  преко 90.000 евра

Отворена�могућност�за 
усавршавање�студената,�нове 
пројекте�и�сарадњу�са�привредом

Традиционални, 13. по реду, 
Међународни симпозијум „Превенција 

саобраћајних незгода на путевима 
2016“ одржан је у Новом Саду, 13. и 14. 
октобра 2016. године у Мастер центру 
Новосадског сајма. Свечаном отварању 
су присуствовали представници 
Министарства одбране, Војске Србије, 
Града Новог Сада, представници домаћих 
и страних универзитета и остали чланови 
скупа. На Симпозијуму је присуствовало 
120 учесника. Учесници скупа су били 
научни радници, али и стручњаци из свих 
институција које раде на пословима безбедности 
саобраћаја попут органа управе, осигуравајућих 
компанија, здравства, транспортних привредних 
друштава, образовних институција, институција 
за управљање и одржавање путева, произвођача 
саобраћајне опреме, ауто школа и многи 
други. Симпозијуму су присуствовали и 
студенти Департмана за саобраћај ФТН-а. 
Директор Департмана за саобраћај проф. др 

Драган Јовановић истиче за „ФТН новине“ 
да је Симпозијум важан за развој Департмана 
јер отвара пут сарадње и праксе са домаћим 
и страним универзитетима. - Поред тога 
омогућава промоцију резултата истраживања 
и размену научних искустава у области 
безбедности саобраћаја а, такође, пружа и добру 
прилику за сарадњу Департмана са другим 
институцијамa и његову препознатљивост на 
глобалном нивоу - истиче проф. Јовановић.

СимПозијум „Превенција СаобраЋајних 
незгода на ПуТевима 2016“

Отворен�пут�развоја�добре�сарадње�
и�праксе�са�универзитетима�широм�
земље�и�света!
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ФТН
НОВИНЕ

Свечано промовисани инжењери и награђени студенти ФТН-а

Монографија

Продекан за науку проф. др Драган 
Шешлија, главни координатор пројекта 

др Хуан Фан са Департмана за геодезију и 
сателитско позиционирање, „Royal Institute of 
Technology“ (Шведска), и локални координатор 
пројекта проф. др Миро Говедарица, свечано 
су отворили Лабораторију за геоинформатику 
која је опремљена у оквиру пројекта 
„Модернизација школовања у геодезији на 
Западном Балкану и унапређење стручности” 
(GEOWEB). Лабораторија је опремљена са 16 
најсавременијих  рачунара, једним сервером 
и 3D пројектором. У оквиру овог пројекта 
планирано је и постављање геосензора који 
ће бити увезани у геосензорску мрежу. Уз 
лабораторију се налази и мерна опрема за 
геодезију и геоматику коју студенти могу да 

користе за теренска мерења. Лабораторија 
располаже савременим ресурсима за 
аквизицију, обраду и дистрибуцију 
геопросторних података и информација, а 
према речима проф. др Мира Говедарице 
студенти ће коришћењем савремене 
аквизиционе опреме прикупљати податке, а 
затим у Лабораторији радити обраду података 
коришћењем актуелних софтверских решења 
из области геоинформатике. 
- Овим је омогућено стицање савремних знања 
у области геоинформационих технологија 
и система као што је то случај на водећим 
универзитетима и факултетима у Европи 
– истиче проф. др Миро Говедарица. GE-
OWEB пројектом предвиђено је унапређење 
регионалне сарадње и интеграције 

образовних институција из области геодезије, 
геоматике и геоинформатике, и осталих 
партнера учесника на пројекту. Др Хуан Фан 
истакао је на самом отварању да је веома 
срећан што је отворена прва лабораторија у 
оквиру GEOWEB пројекта. 

Модернизација школовања у геодезији на Западном 
Балкану и унапређење стручности

Традиционална свечана промоција инжењера 
и додела награда студентима који су 

постигли изузетан успех у школској 2014/15. 
години одржана је у Свечаној сали ФТН-а. 

Управа Факултета техничких 
наука промовисала је два 
магистра техничких наука, 
два специјалиста инжењера, 
12 специјалиста струковних 
инжењера, 132 мастер 
инжењера, 158 дипломираних 
инжењера, 16 инжењера и 
једног струковног инжењера. 
Најбољи студенти у оквиру ове 
промоције су Татјана Кузмић са 
студијског програма Геодезија 
и геоматика и Славко Моћевић  

са студијског програма Енергетика, електроника 
и телекомуникације. Одлуком Управе додељене 
су  новчане награде студентима, а награђено 

је укупно 275 академаца. За најбољег студента 
Факултета за школску 2014/15. годину проглашена 
је Анђелка Бујандрић са студијског програма 
Енергетика, електроника и телекомуникације. 

ФТН се поноси најбољим академцима!

Монографија „Правци развоја струковних 
студија на ФТН-у у Новом Саду” чији cy 

аутори декан ФТН-а, проф. др Раде Дорословачки, 
продекан проф. др Драгиша Вилотић, продекан 
проф. др Владимир Катић, саветник проф. др 
Илија Ковачевић, продекан проф. др Драган 
Шешлија, продекан проф. др Срђан Колаковић и 
Зоран Коњовић из Службе за студијске програме, 
резултат је истраживања која су вршена током 
рада на пројекту „Нове технологије и образовне 
методе у наставном процесу ФТН-а” у периоду jануар 
– новембар 2016. године. Монографија је написана 
са циљем да се анализом статистичких података 
дође до закључака о нивоу успешности студирања 
студената струковних студија које се тренутно 
организују на ФТН-у, те да се прикажу могућности 
даљег развоја ових студија. Монографија је 
подељена у четири засебне целине. Анализирани су 

подаци основних струковних студија, представљени 
су подаци специјалистичких струковних студија, 
обрађени су могући правци развоја струковних 
студија другог нивоа (струковни мастер) на ФТН-у и 
дат је предлог правца развоја струковних студија ка 
трећем нивоу студија (докторске студије). Такође, дат 
је кратак преглед акредитованих професионалних 
докторских студија у свету, по научним областима, те 
титуле које добијају студенти када заврше те студије.
Истакнуто је да се одлука о акредитацији студијских 
програма основних струковних студија показала 
исправном због високог интересовања студената и 
успеха који они постижу. Ове студије су оправдале 
очекивања студената што потврђује њихово 
константно интересовање за даље напредовање. 
Из тих разлога, Факултет планира покретање 
студијских програма мастер струковних студија из 
области електротехнике и машинства.

„Правци развоја струковних студија на 
Факултету техничких наука у Новом Саду“

Награда�Универзитета�
у�Новом�Саду�

Награда „Милева�Марић�Ајнштајн“ за 
најбољи мастер рад на студијском програму 
Рачунарство и аутоматика припала је 
Николи Лубурићу, а Хелена Пеић Тукуљац 
је награђена за укупан успех студирања из 
области рачунарства и аутоматике.

лабораТорија за геоинФормаТиКу на деПарТману за рачунарСТво и ауТомаТиКу
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Тренд 2017

Универзитет у Новом Саду и Факултет 
техничких наука позивају све 

заинтересоване да узму учешће на XXIII 
скупу Трендови развоја који ће се одржати на 

Златибору, у хотелу „Ратко Митровић”, од 22. до 
24. фебруара 2017. године. XXIII научно-стручни 
скуп, сада већ брендиран и опште познат као 
Трендови развоја – ТРЕНД 2017, наставља 
дугу традицију окупљања универзитетских 
и других представника високог образовања. 
Скуп је стекао високи реноме, а његов рад и 
закључци заокупљају пажњу јавности. Циљ 
скупа је расправа о предстојећим променама и 
актуелним проблемима високог образовања. 
Биће представљен поглед у наредни период 
развоја високог образовања у ком се очекује 
нови закон, али и значајно унапређење 
квалитета наставе, примењених технологија и 
побољшање материјалног положаја наставног 
и ненаставног особља. Разматраће се положај 
истраживања и науке на факултетима у светлу 
очекивања новог вишегодишњег циклуса 
научних пројеката и дискутоваће се о процесима 
интернационализације универзитета, 
мобилности студената и професора. Очекују 
се и доприноси у области примене најновијих 
дигиталних технологија у настави, учењу на 

даљину, у области употребе смарт технологија, 
као и бриге о енергетској ефикасности и 
одрживом развоју са примерима примене на 
факултетима у Србији. Рок за пријаву радова по 
првом позиву је 16.01.2017. године.

Положај�високог�образовања�и�науке�у�Србији

Теме�скупа:
ТЕМА 1: Положај�високог�
образовања�
ТЕМА 2: Положај�науке
ТЕМА 3: Факултети�као�полуга�
привредног�развоја 
ТЕМА 4: Интернационализација�
универзитета,�мобилност�
студената�и�професора
ТЕМА 5: Акредитација�

Департман за архитектуру и урбанизам је 
низом догађаја обележио 20 година од 

свог оснивања. Изложбе и радионице које су 
водили асистенти у сарадњи са студентима 
током десет дана трајања манифестације 
одржали су се у Музеју Војводине. Радионице 
које су се тим поводом одржале су: Човек 
и простор; 21 иконична кућа савремене  
српске архитектуре; Анаморфоза; Дијалог; 
Луx експеримент; Столица; Juxtacity; 

Дигитална фабрикација; 
Ретровизор - пут кроз 
културно наслеђе 
Војводине; Простори 
игре - тело и простор 
у интеракцији.  
Том приликом сви 
заинтересовани грађани 
Новог Сада имали су 
могућност  да се упознају 
са радом Департмана 
за архитектуру и 
урбанизам, као и да 
активно учествују 
у  садржају свих 
радионица. Департман 
за архитектуру и 
урбанизам је давне 
1996. године основао проф. др Ранко Радовић 
и до дана данашњег студенти и запослени 
негују успомену на њега. Професор Радовић 
остаће упамћен по томе да је бициклом 
обављао дужност министра за животну 
средину и уређење простора Црне Горе, 
као и професор који је био  једноставан, 
приступачан и комуникативан као предавач, 
архитекта, a такав је био и као човек. 
Одсек архитектуре покренуо је сопственом 
стваралачком енергијом и пројектовао је 

изванредан физички простор доградњом 
спрата на постојећи објекат Факултета. 
Студенти га се радо сећају као шаљивџије и 
често препричавају анегдоте о њему. Тако је 
студентима бранио да иду на Архитектуријаду 
јер није желео да финансира њихов сексуални 
живот. Бранио је ноћне изласке јер, по 
његовим речима, тада  не сме ништа друго 
да се ради осим цртања акта. Други га памте 
по начелу да ниједан студент архитектуре не 
би требало да дипломира уколико не изида 
макар један зид својом руком.

ПроСлава 20 година од оСнивања деПарТмана за архиТеКТуру и урбанизам

Низом манифестација афирмисали смо архитектуру 
и неговали сећање на проф. др Ранка Радовића!
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Годишњa националнa наградa за квалитет 
за појединца за 2016. годину додељенa је 

доц. др Драгољубу Шевићу са Департмана 
за индустријско инжењерство и менаџмент 
од стране Јединственог удружења Србије 
за квалитет (ЈУСК). Доц. др Шевић је 
препознат у научној и стручној јавности као 
један од националних лидера за примену 
организационих стандарда (ISO 9001, ISO 
14001...). Награда доц. др Драгољубу Шевићу 
уручена је на Свечаној седници „ЈУСК Европска 
недеља квалитета 2016“, 16. новембра 2016. 
године у Привредној комори Београда. ЈУСК је 
истакао да је изузетна част имати др Шевића 
као свог члана. Посебно га одликује тимски 
рад и сарадња са млађим колегама, као и 
изузетно колегијалан однос и висока стручност 
и посвећеност. У интервјуу за „ФТН новине“, 
доц. Шевић говори да је веома почаствован 
што је добио ову награду, али да она носи и 
велику одговорност да и даље свој посао обавља 
одговорно и у складу са стандардима квалитета.
-�Колико�је�за�Вас�важна�награда�коју�сте�
добили�од�ове�престижне�организације?�
Изузетно ми је велика част додељена, као 
најмлађем лауреату, али и одговорност за 
наставак рада и допринос области. Поред 
сарадње са привредом, рад из предметне 
области се заснивао и на вођењу система 
менаџмента ФТН-а, што је увелико помогло 

матичном факултету да буде један од најбољих 
у региону. 
-�Шта�је�за�Вас�најважније�за�струку,�а�
поготово�за�Ваш�матични�факултет?�
Као што је већ познато, ФТН има 
имплементирана три организациона стандарда, 
ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, што га чини 
лидером, у сваком погледу, у региону. Између 
осталог, предметни системи су омогућили 
Факултету да са минимум напора испуни 
захтеве акредитационих стандарда и других 
законских захтева. Интегрисани систем 
менаџмента, који функционише на ФТН-у, а за 
чији развој сам задужен, не представља крај 
посла, већ велику одговорност и обавезу за 
даљи рад у смислу унапређења успостављеног 
система менаџмента и уопште рада Факултета 
у целини, а све за добробит студената и 
запослених. Велика одговорност је бринути се о 
томе, али и велико задовољство.
-�С�обзиром�на�то�да�сте�најмлађи�лауреат,�
што�је�велики�успех,�ко�Вам�је�био�највећа�
подршка�у�Вашем�раду?
Желео бих да изразим захвалност мом ментору 
проф. др Бату Камберовићу, али и руководству 
Факултета и матичном департману који су 
препознали значај посла којим се бавим што се 
осликава кроз безрезервну подршку напорима 
унапређењу система менаџмента и рада 
Факултета у целини.

најзначајније национално Признање у облаСТи КвалиТеТа за 2016. годину

Доц. др Шевић: Велика одговорност и 
даље усавршавање имплементације 
стандарда квалитета на ФТН-у и шире!

На осмом ГРИД симпозијуму учествовало 
је преко 40 предавача из 12 различитих 

европских земаља. Симпозијум је обухватио 
различите тематске области. Једно од 
интересантних предавања било је свакако и 
предавање уваженог професора Tомаса Хофмана 
Валбека са  Универзитета у Штутгарту на тему 
„Smart factory JDF and XJDF”. У организацији и 
реализацији ГРИД симпозијума учествовали су и 
студенти Департмана  за графичко инжењерство 
и дизајн. – Традиционално, велики број њих, 
нарочито академаца виших година, посећује 
предавања и радионице учесника, а том 
приликом могу да се на једном месту информишу 
о актуелним истраживањима из области и 
добију идеје за свој будући научноистраживачки 
рад. ГРИД симпозијум окупља велики број 

привредника те студенти имају прилику да се 
упознају са представницима компанија и стекну 
нове контакте и могућности како за стручну 
праксу, тако и можда за своје будуће радно 
место – истиче проф. др Драгољуб Новаковић, 
директор Департмана за графичко инжењерство 
и дизајн. Са традицијом организовања 
међународних симпозијума, ГРИД је постао 
лидер на подручју Југоисточне Европе. Велику 
подршку овогодишњем симпозијуму пружио је 
Факултет техничких наука, Факултет природних 
и инжењерских наука из Љубљане, Графички 
факултет из Загреба, те привредни партнери 
Rotografika Subotica, Pre-print, Grafik net, Futura, 
Forum, Dalim Software, Studio Rip, Xpro, Xerox, 
Systemic, Techkon, Horizon, Carmine Gmbh, Flint 
Group, Foliant, Perfecta, CP mašine, KBA. 

грид СимПозијум

Лидер�у�Југоисточној�Европи�у�
организацији�научно�–�стручног�скупа!



8

ESTIEM КонФеренција 

„53. ESTIEM Конференција” која 
је окупила око 300 студената 
индустријског инжењерства и 
инжењерског менаџмента и алумни 
чланова са 80 универзитета из 31 
земље Европе, први пут је одржана 
у Новом Саду од 07. до 13. новембра 
2016. године. Домаћин Конференције 
била је студентска организација 
ESTIEM Локална група Нови Сад у 
сарадњи са Факултетом техничких 
наука и Департманом за индустријско 
инжењерство и менаџмент. На 
Конференцији су присуствовали 
представници престижних 
универзитета из целе Европе. 
Свечано отварање Конференције 
уприличено је у Скупштинској сали 
Аутономне Покрајине Војводине на 
ком су присуствовали и покрајински секретар 
за регионални развој, међурегионалну сарадњу 
и локалну самоуправу Огњен Бјелић, проф. 
емеритус Илија Ћосић, директор Департмана за 
индустријско инжењерство и менаџмент проф. 
др Бојан Лалић, као и представници компанија и 
медија. Том приликом, проф. др Лалић у обраћању 
многобројним студентима рекао је да је овај скуп од 
изузетног значаја јер је окупио младе лидере који 

ће обликовати струку инжењерског менаџмента и 
индустријског инжењерства у будућности. 
- Желим да се захвалим свима вама који сте узели 
учешће у овој конференцији. Невероватно ми је 
драго и веома сам почаствован што могу да видим 
ова млада лица у великом броју на овом скупу. Ви 
сте ти који ћете у будућности бити део развоја 
наше инжењерске заједнице широм света – истакао 
је проф. Лалић. Конференција је наставила рад у 
Студију М РТВ – а, главног медијског покровитеља, 

где су студенти током седам дана радили 
на развоју и унапређењу ESTIEM мреже 
и струке индустријског инжењерства и 
инжењерског менаџмента. У Едукативном 
центру су одржани и тренинзи и 
радионице на којима су студенти са 
својим колегама из иностранства делили 
своја знања и искуства што им је помогло 
у личном и професионалном развоју.
 - Овакви скупови и конференције 
су од велике важности за нас, будуће 
инжењере, зато што имамо прилику 
да током студија реализујемо у пракси 
све оно што учимо на факултету и тиме 
стичемо велико искуство – наводи 
Марина Брадић, вођа пројекта ES-
TIEM Конференције. У оквиру ES-
TIEM Конференције организован је 
први „ESTIEM Сајам запошљавања“ 

са циљем да се студентима приближи начин на 
који компаније послују и профили који се траже 
приликом запошљавања. На свечаном отварању 
представницима компанија се обратио декан ФТН-а 
проф. др Раде Дорословачки и захвалио се свима који 
су учествовали у реализацији ове манифестације. 
ESTIEM Сајам запошљавања је реализован у сарадњи 
са Факултетом техничких наука и Департманом за 
индустријско инжењерство и менаџмент.

Више од 300 студената инжењерског менаџмента и индустријског 
инжењерства из Европе окупило се у Новом Саду!

Поводом обележавања девете годишњице 
смрти проф. др Ђорђа Башића отворена је 

„Мултифункционална лабораторија за пројектовање 
у инжењерству заштите животне средине  - проф. др 
Ђорђе Башић” у част првом директору Института за 
енергетику, процесну технику и заштиту животне 
средине.  Лабораторију је свечано отворио декан 
ФТН-а проф. др Раде Дорословачки, у присуству 
продекана, чланова породице проф.  Башића и 
колега са којима је професор годинама успешно 
и плодно сарађивао. Директор Департмана доц. 
др Дејан Убавин објаснио је, за ФТН новине, да 
је Веће Департмана за инжењерство заштите 

животне средине и заштите на раду донело 
одлуку да се учионица 012, Блок Ф, Факултета 
техничких наука именује као: „Мултифункционална 
лабораторија за пројектовање у инжењерству 
заштите животне средине - проф. др Ђорђе Башић”. 
– Ова лабораторија биће намењена за свеукупне 
образовне активности студената Инжењерства 
заштите животне средине основних, мастер и 
докторских студија и опремљена савременом 
опремом за моделовање и пројектовање у области 
Инжењерства заштите животне средине - истакао 
је доц. др Убавин. У знак поштовања и захвалности 
према проф. др Ђорђу Башићу, који је креирао, 

заједно са колегама фокусираним на област 
Инжењерства заштите животне средине са ФТН-а, 
студијски програм Инжењерство заштите животне 
средине 1999. године. 

ПРОФ.�ДР�
ЂОРЂЕ�
БАШИЋ

Као редовни 
професор, проф. 
др Ђорђе Башић, 
држао је предавања 
на предметима, 
како на основним, 
тако и на постдипломским студијама и 
учествовао је у дизајнирању и развоју 
нових студијских инжењерских профила 
на ФТН-у. 1998. године, проф. др Ђорђе 
Башић у сарадњи са колегама са ФТН-а 
препознао је област Инжењерство заштите 
животне средине као императивни 
сегмент индустрије, економије, друштва и 
политике, инкорпориране у све људске и 
привредне делатности.

у знаК СеЋања на ПроФ. др ЂорЂа башиЋа 

Мултифункционална лабораторија за пројектовање у 
инжењерству заштите животне средине - проф. др Ђорђе Башић
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ФТН
НОВИНЕКонФеренција СТуденаТа граЂевинарСТва 

Студентска унија Факултета 
техничких наука организoвaлa 

je Међународну конференцију 
студената грађевинарства „CoNStruc-
tion 16“ на којој je присуствовалo 
преко 120 студената. Учесници су 
били студенти са универзитета 
из: Аустрије, Словеније, Хрватске, 
Босне и Херцеговине, Словачке и 
Србије. Конференцију у Ректорату 
Универзитета у Новом Саду отворили 
су продекан за науку проф. др Драган 
Шешлија и проф. др Властимир 
Радоњанин са Департмана за 
грађевинарство и геодезију. У оквиру 

скупа су одржана предавања на 
актуелне теме у грађевинарству, 
организовани су обиласци градилишта 
и значајних објеката као што је 
Жежељев мост и фабрика воде на 
Штранду, а напослетку је организовано 
такмичење студената из организације 
грађења. Учесници су добили задатак 
да организују шему градилишта за II 
фазу изградње научно-технолошког 
парка. Најбољи је био тим са 
ФТН-а, који су чинили: Александар 
Стојадиновић, Милош Парошки и 
Урош Вукобрат. Друго место је заузео 
тим из Марибора, а треће из Београда.

CoNStruction 16 окупио преко 120 
академаца из Србије и Европе

Ове школске године Маркетинг тиму 
се придружило 50 нових студената 

свих студијских програма. У Свечаној сали 
Факултета Маркетинг служба упознала је 
нове и подсетила старе чланове са начином 
рада у тиму и представила овогодишњу 
кампању за упис студената у школску 2017/18. 
годину - „Погледај ствaри из другог угла“. 
Искуства са претходних кампања новим 
члановима пренели су студенти: Мирјана 
Бјелобаба, Смиљана Живолић и Иван 
Михајлов. Маркетинг тим данас броји 176 
студената који представљају снагу ФТН-а 
међу матурантима на друштвеним мрежама 
и на промоцијама у средњим школама које су 
увелико у току.

Пријем нових чланова у Маркетинг тим

Подизање свести о безбедности саобраћаја међу студентима

Амбасадори ФТН-а све јачи и већи

Савез студената ФТН-а у сарадњи 
са Департманом за саобраћај 

организовао је другу Студентску 
конференцију о безбедности саобраћаја 
која је одржана од 11. до 14. новембра 
2016. године на Златибору. Значај 
Конференције се огледа у стручном 
усавршавању студената и обрађивању 
актуелних тема из области безбедности 

саобраћаја, која је у сталној експанзији. 
Конференција о безбедности 
саобраћаја окупила је много више 
студената него претходне године, а 
самим тим  је било и више академаца 
који су изложили своје радове. За 
организаторе је ова чињеница веома 
важна јер овакав студентски скуп 
добија традиционални карактер.

Већи број студената, већи број 
стручних радова академаца
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Овогодишњу награду Светске организације 
за интелектуалну својину за најбољи 

патент - WIPO Medal for Inventors - добио 
је заједнички научноистраживачки тим 
Истраживачко-развојног института РТ-РК из 
Новог Сада и Центра за унапређење животних 
активности из Београда, за проналазак 
под називом: „Дво-микрофонски поступак 
утишавања амбијенталне буке са применом 
у мобилном телефону“.  Аутори проналаска 
су: др Јелена Ковачевић, доцент на Факултету 
техничких наука, Одсек за рачунарску 
технику и рачунарске комуникације; др 
Зоран Шарић, научни саветник у Центру 
за унапређење животних активности из 
Београда; мр Станислав Очовај и Роберт 
Печкаи-Ковач из Истраживачко-развојног 
института РТ-РК. Награђеним патентираним 
проналаском елиминише се амбијентална 
бука приликом комуникације мобилним 
телефоном. Баш овај проналазак је америчка 
компанија Cirrus Logic, Inc. имплементирала 
у мобилни телефон и очекује се да ће нове 
могућности елиминације амбијенталне буке 
у комуникацији повећати конкурентност и 
потражњу за овим производом на тржишту. 
Доц. др Јелена Ковачевић је навела да је на 
развоју  алгоритма који доприноси утишавању 
позадинске буке радио интердисциплинарни 
тим истраживача. - Један део проблема био 
је да се направи алгоритам који утишава 

амбијенталну буку, а други како да се 
алгоритам пребаци на неку реалну платформу. 
За то је потребно озбиљно знање, јер сам 
алгоритам, чак и кад даје одличне резултате, не 
значи ништа ако не може нигде да се примени. 
Ми смо озбиљним заједничким радом 
направили тај прескок и развили алгоритам 
који ради на наменској платформи и који 
је данас, у оквиру мобилних телефона, на 
тржишту -  рекла је доц. др Јелена Ковачевић.  
Доц. др Ковачевић је још додала да у оквиру 
Института РТ-РК постоји патентно одељење, 
те да је до сада регистрован значајан број 

патената, што у Србији, што ван граница 
земље. Награда WIPO Medal for Inventors је 
лепо признање које потврђује да је и у Србији 
препознато да Институт негује висок стандард 
у истраживањима и пројектима на којима 
ради. У оквиру Института се увек ради са 
најновијим и најсложенијим технологијама, а 
резултат тог рада су квалитетни пројекти, чији 
је најбољи пример управо награђени патент. 
Награда је уручена 15. новембра у Београду, 
на свечаности која је организована поводом 
96 година постојања Завода за интелектуалну 
својину Србије.

Доц. др Јелена Ковачевић један од аутора 
награђеног патента од стране Светске 
организације за интелектуалну својину

Свечани пријем прве генерације 
студената Инжењерства 

иновација одржан је у присуству 
представника неколико европских 
универзитета који су учествовали 
у креирању овог студијског 
програма, кроз ТЕМПУС пројекат 
- MAIN. Главни предавачи и 
партнери на пројекту су одржали 
уводна предавања. Инжењерство 
иновација ставља фокус на развој, 
анализу, пројектовање и управљање 
новим производом, процесима, 
технологијама и организацијом 
у друштву заснованом на знању 
и укључује и друге форме развоја 
новог пословања, укључујући 
предузетништво. 

Будући инжењери иновација почели са наставом

СвеТСКи, а наши Са ФТн-а

маСТер Програм
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СТуденТи Кроз ФеСТивал негују оКолину!

ПеТи STARTUP WEEKEND нови Сад

Пети по реду Startup Weekend Нови 
Сад одржан је у периоду од 28. до 

30. октобра 2016. године у просторијама 
Ректората Универзитета у Новом Саду. 
Организатори догађаја су Пословни 
инкубатор Нови Сад, nStarter и TEMPUS 
пројекат iDEAlab. 23 учесника је имало 
могућност да представи своју пословну 
идеју популарном техником „Pitch“. 
Гласови публике су одлучили којих 11 
идеја настављају свој рад и разрађивање 
пословног модела уз помоћ ментора – 
успешних предузетника. Финале овог 
догађаја обележило је 11 сјајних презентација 

које су ставиле на муку 
чланове жирија. Прва три 
тима освојили су вредне 
награде и могућност 
учешћа у програму 
прединкубације Пословног 
инкубатора Нови Сад. 
Подршку организаторима 
догађаја, др Ђорђу Ћелићу, 
асистенту Јелени Станковић 
и руководиоцу пројекта 
iDEAlab Владимиру 
Тодоровићу, пружили су 
студенти друге године 
Инжењерског менаџмента 
и студенти мастер студија 
модула Индустријски 

маркетинг и инжењерство медија. Startup 
Weekend је догађај који у исто време, 
у различитим градовима широм света, 
окупља предузетнике и све оне који 
то желе да постану, дајући им прилику 
да за само 54 сата своју идеју спроведу 
у дело. Мали јубилеј постојања овог 
догађаја организатори су учинили још 
интересантнијим тако што су могућност 
учешћа, осим студентима Факултета 
техничких наука, пружили и студентима из 
Црне Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске, 
који су боравили на ФТН – у у оквиру  
iDEAlab пројекта. 

Популарном техником „Pitch” до 
реализације пословног модела!

У Свечаној сали Факултета техничких наука одржан је 27. 
и 28. октобра ове године скуп под називом „Фестивал 

заштите животне средине“ у организацији Савеза 
студената ФТН-а у сарадњи са Студентским парламентом 
ФТН-а и Департманом за инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду. Фестивал је свечано отворио 
проф. др Срђан Колаковић, продекан за инвестиције и 
сарадњу са привредом ФТН-а, и предочио студентима и 
средњошколцима могућности и значај области заштите 
животне средине у свету и код нас. Током Фестивала своја 
искуства и знања преносили су стручњаци из ове области, 
а обрађиване су теме везане за зелену економију, одрживу 
производњу и потрошњу, алтернативну енергетику и 
будуће трендове и стратегије. Милош Каран, студент 
продекан и организатор овог скупа, истакао је да је 
веома задовољан посећеношћу и целокупним утиском о 
Фестивалу, као и да се планира да овај фестивал постане 
традиција.

Популаризација�заштите�животне�средине 
међу студентима и средњошколцима

ФТН
НОВИНЕ
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Главни и одговорни уредник: 
проф. др Раде Дорословачки, 
декан ФТН-а
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Технички уредник: Ненад 
Кузмановић
Редакција: Марија Ненадовић, 
Тијана Покрајац, Андреа 
Беванда-Кун, Милош Каран и 
Дејан Наћић
Лектор: Бисерка Милетић
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Небојша Рудић
Издавач: Факултет техничких 
наука
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дан оТворених враТа

„Дођи, види и студирај“ на ФТН-у!

iDEAlab пројекат (Fostering students’ entrepreneurship 
and open innovation in university-industry collabora-

tion), један од пројеката у оквиру TEMPUS позива који 
се управља са ФТН-а, у току новембра месеца отворио 
је конкурс за пријем нових станара „iDEAlab – startup 
кампус“. „iDEAlab startup кампус“ је намењен студентима 
Универзитета у Новом Саду и обухвата обуку полазника 
у трајању од пет недеља и практичан тимски рад у 
периоду прединкубације у iDEAlab co-working простору 
у укупном трајању од четири месеца. У току првих пет 
недеља програма студенти ће добити прилику да кроз 
прилагођене тренинге и семинаре раде на развоју идеје 
и креирају план развоја. Иновативни приступ и програм 
има за циљ подстицање студената да развијају своју 
креативност, уче како да раде у тиму и да користе своја 
знања и иницијативу како би стекли потребне вештине 
за започињање сопственог бизниса, као и ширење свести 
о значају предузетништва и startup - a у нашој заједници. 
Програм је дизајниран да стимулише предузетнички 
дух студената Универзитета са најкреативнијим идејама. 
Студенти који постану корисници iDEAlab имаће 
прилику да стекну основне вештине и алате потребне за 
даљи развој њихове идеје, имаће континуирану подршку 
од стране ментора, добиће шансу да своје идеје прикажу 
успешним компанијама, стећи ће сертификат о успешно 
завршеном програму, a најуспешније идеје добиће 
прилику да свој рад наставе у Пословном инкубатору 
Нови Сад. 

iDEAlab startup кампус
КонКурС

Током манифестације Дан отворених 
врата „Дођи, види и студирај!“, 

Факултет техничких наука је посетило 
преко 400 ученика различитих средњих 
школа. Манифестација је одржана 22. 
октобра, када су за будуће студенте врата 
отворили Факултет техничких наука 
и Природно-математички факултет. 
Средњошколцима је добродошлицу 
свечано пожелео продекан за наставу 
проф. др Драгиша Вилотић, након чега 

су били дочекани у клубу „Машинац“, 
где су разговарали са студентима из 
Маркетинг тима ФТН-а о могућностима 
и предностима студирања на Факултету, 
уз освежење и пријатну атмосферу. Поред 
тога, организоване су различите радионице, 
предавања и обиласци лабораторија у 
оквиру Департмана за техничку механику, 
Департмана за графичко инжењерство 
и дизајн, Департмана за индустријско 
инжењерство и менаџмент, Департмана 
за заштиту животне средине и заштите 
на раду, Департмана за архитектуру и 

урбанизам, док су матуранти показали 
посебно интересовање за радионицу на којој 
су се правили мостови од шпагета у оквиру 
Департмана за грађевинарство и геодезију 
и за обилазак савремено опремљене 
Лабораторије за испитивање материјала 
у оквиру Департмана за производно 
машинство. Факултет су касније посетили 
и ђаци из Електротехничке и грађевинске 
школе „Никола Тесла“ из Зрењанина, као и 
ученици средњих школа из Суботице, чију 
посету је организовао Национални савет 
мађарске националне мањине.
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ФТН
НОВИНЕСвечано дочеКана нова генерација СТуденаТа

СТудијСКи Програм Производно машинСТво

Бруцоши Факултета техничких наука 
били су разлог због којег су се 24. 

септембра студенти великог броја 
студентских организација и удружења, као 
и професори са свих департмана, окупили 
у кампусу Новосадског универзитета. 
Ове године, а за разлику од претходних, 
традиционална манифестација одржана 
је у кампусу УНС-а уз DJ-а и обраћање 
декана проф. др Радета Дорословачког, 
ректора УНС-а проф. др Душана Николића 
и студента продекана Милоша Карана. 
Студентима прве године основних 
академских и основних струковних 
студија уприличен је другачији пријем, 
а све у циљу да се нове колеге боље 
упознају са оним што их чека наредних 
година. Испред зграде наставног блока 
ФТН-а били су постављени штандови 
на којима су студентске организације и 
стручне службе Факултета представиле 
своје активности. Овај догађај подржали 
су брендови Јазак и Red bull који су 
обезбедили освежење и музичку подршку. 

Журком у кампусу дочекано 
две�хиљаде�бруцоша!

Сви смо могли да чујемо: „Ниво инвестиција 
у једну земљу зависи од броја инжењера 

колико може бити школовано”, са директном 
импликацијом на улагања у индустрију, односно 
производњу. На Департману за производно 
машинство се школују, управо, инжењери 
који ће своју професионалну афирмацију 
испунити у тренутно најпотребнијој 
делатности, производњи. Када је реч о 
технологији, студијски програм Производно 
машинство пружа широку палету знања 
о: свим технологијама обраде скидањем 
материјала, како конвенционалним тако и 
неконвенционалним; технологијама заваривања 
и сродним технологијама; технологијама 
пластичног деформисања, брзе израде 

прототипова и алата; ливарству и инжењерству 
површина, виртуелним технологијама, 
термичкој обради и нанотехнологијама. Поред 
тога,  проучава се и наука о материјалима, 
односно систем контроле квалитета, а студенти 
имају прилику да се сусретну и са данас 
врло атрактивним методама пројектовања 
производа, моделовања конструкција и радних 
предмета, као и програмирања употребом 
рачунара и наменски развијених софтвера који 
у великој мери олакшавају посао инжењерима. 
Актуелност теоретске и практичне наставе 
подржана је и сарадњом са великим бројем 
сродних факултета и других научних 
институција из земље и света, на којима се 
наши студенти у оквиру различитих програма 

и пројеката размене могу усавршавати. 
Коначно, сваке године се организују стручне 
екскурзије током којих се посећују водећа 
предузећа у земљи и иностранству, која могу 
представљати узор за савремено конципирану 
производњу и технологије, а могу користити 
будућим студентима током њиховог радног 
ангажовања. На тај начин, наше младе 
колеге су оспособљене, на пример, за: 
програмирање CNC машина, пројектовање 
технологије заваривања, ливења или пластичне 
деформације, контролу квалитета, одабир 
и испитивање материјала и др. Студенти 
Производног машинства брзо проналазе посао, 
и то у домаћим и иностраним компанијама из 
нафтне и гасне индустрије, електротехнике, 
грађевинарства, прехрамбене индустрије, 
медицине и др. То значи, да су наши студенти 
врло тражени, како у производњи, тако и у 
одржавању, које је кључно за несметано и брзо 
спровођење поступка производње у најширем 
могућем смислу. Неке од компанија у којима 
раде студенти који су завршили студијски 
програм Производно машинство на ФТН-у 
су: Bosch, Siemens, Cooper Standard, НИС, 
Heineken, Carlsberg, Grundfos и многе друге. 
Како Департман за производно машинство 
има развијену сарадњу са привредом из које 
учестало пристижу захтеви за квалитетним 
инжењерима машинства, студенти се 
запошљавају, чак и много пре завршетка 
својих студија.

И пре завршетка студија студенти проналазе 
посао у домаћим и страним компанијама
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еRAZMUS+ KA1 (Kључна аКција 1) – ПројеКТи мобилноСТи у облаСТи виСоКог образовања

Еразмус+ програм омогућава стипендиран 
боравак и студирање на некој од 

високошколских институција из програмских 
земаља у оквиру студентске размене на свим 
нивоима студија (основне, мастер, докторске) 
или боравак наставног или административног 
особља запосленог на одговарајућој 
високошколској установи у Србији. За студенте 
то практично значи боравак у трајању од једног 
или два семестра, у оквиру којег се слушају 
предавања или полажу испити који ће бити 
признати по повратку у матичну институцију 
у Србији. Треба истаћи да право одласка на 
размену немају студенти прве године основних 
студија, док студенти мастер студија  могу 
боравити на размени максимално један 
семестар. За наставно и административно 
особље боравци су краћи (од пет дана до 
два месеца), а њихова сврха је учествовање у 
настави, реализација предавачких активности 
или професионално усавршавање. Студентске 
стипендије подразумевају аутоматски 
покривене све трошкове школарине и 
обезбеђују износе за плаћање путних трошкова. 
Уз то, подразумевају и износ стипендије који је 

намењен за покривање трошкова 
живота које се додељују на 
месечном нивоу, а износ зависи 
од земље у којој се мобилност 
реализује. Месечни износ 
стипендија се креће између 750 
и 850 евра у зависности од земље 
у којој се мобилност реализује. 
За наставно и административно 
особље износи су предвиђени 
на дневном нивоу и такође 
варирају. Износ на дневном 
нивоу креће се између 100 и 
160 евра у зависности од земље 
у којој се реализује мобилност. Комплетну 
реализацију Erazmus+ програма на ФТН-у 
спроводи Служба за међународну сарадњу, у 
чијој канцеларији се сви заинтересовани могу 
детаљно информисати о питањима везаним 
за овај програм, а налази се на трећем спрату 
Куле ФТН-а. Erasmus+ програм мобилности 
има за циљ да поред упознавања студената 
са различитим наставним и образовним 
системима, интегрише студенте из европских 
земаља и пружи им могућност да упознају 

различите земље, њихове културе, обичаје и 
људе. Према проценама Службе за међународну 
сарадњу ФТН-а, период мобилности на нашем 
факултету у школској 2016/2017. у оквиру 
ERAZMUS+ програма  провешће између 
60 и 70 страних студената, што чини више 
од 50% укупног броја долазећих студената 
на новосадском Универзитету. Највише 
студената долази из Шпаније и Пољске, а на 
нашем факултету период размене провешће 
и студенти из Немачке, Италије, Литваније, 
Хрватске, Словеније, Турске и Румуније. 

Будите део алумни традиције ERAZMUS+, 
студирајте и усавршавајте се широм ЕВРОПЕ

На Департману за грађевинарство и геодезију, 
за студенте IV године и студенте мастер 

студија на студијском програму Грађевинарство, 
организоване су две стручне екскурзије. У 
оквиру прве екскурзије студенти су посетили 
представништво „PERI“ оплате у Шимановцима 
и два градилишта на Новом Београду предузећа 
„ЗОП инжењеринг”, док је друга подразумевала 
обиласке значајних објеката на релацији Нови 
Сад – Рума – Сремска Митровица – Нови Сад. 
Студенти су у Шимановцима имали прилику 
да виде карактеристичне врсте „PERI” оплате 
у тренинг центру овог произвођача и чују 

информације о начину коришћења исте. Након 
одслушаног предавања у представништву, студенти 
су имали прилике да обиђу два градилишта на 
Новом Београду која за израду армиранобетонских 
елемената користе поменуту оплату. Стручна 
објашњења и све битне детаље студенти су могли 
чути од шефа градилишта и представника предузећа 
„ЗОП инжењеринг“ др Бориса Димитријевића 
и шефова градилишта као и од проф. др Милана 
Тривунића, организатора екскурзије. У оквиру 
друге стручне екскурзије студенти су посетили 
градилиште објекта челичне хале „Inconnect“ у 
близини Руме, страног инвеститора и домаћег 

извођача, где је домаћин био проф. др Срђан 
Кисин. У Сремској Митровици студенти су обишли 
објекте где је изведена конструкција од лепљеног 
ламелираног дрвета (Царска палата Сирмијум 
- археолошко налазиште и базен при спортској 
хали). Последња станица за студенте била је 
производни погон фабрике за ЛЛД конструкције 
„Пирамида“, у којој је тренутно запослено неколико 
бивших студената Департмана за грађевинарство 
и геодезију, а неколико је тренутно на пракси. У 
предузећу „Пирамида“  студенти су се упознали 
са фазама и могућностима производње ЛЛД, као 
и технологијама рада CNC машина за обликовање 
дрвених елемената. Поред стручних лица на сваком 
објекту, неопходна објашњења студентима у овом 
делу екскурзије пружила је доц. др Татјана Кочетов 
Мишулић. Ове планске и сврсисходне екскрузије 
су, према мишљењу студената али и домаћина, 
послужиле добром међусобном приближавању 
потенцијалних кадрова-студената и корисника у 
привреди, чиме је постигнут двоструки ефекат и 
циљ стручних екскурзија. 

Стручне екскурзије
студената грађевинарства
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ФТН
НОВИНЕхуманоСТ на делу

ПоСТигнуТи резулТаТи у 2016. години

Студенти помогли 
деци и пензионерима!

Семинар о значају комуникационих вештина и лидерства

Студенти ФТН-а низом акција 
показали су да и поред 

редовних обавеза на студијама, 
може да се издвоји време и 
помогне онима којима је помоћ 
најпотребнија. У претходном 
периоду наши академци су 

организовано помагали старијим 
суграђанима да пошаљу захтев за 
израду електронских здравствених 
књижица, рециклирали батерије 
од рачунара и скупљали слаткише 
како би обрадовали малишане на 
Косову и Метохији за Нову годину. 

Организација студената 
електротехнике Европе - 

EESTEC, локални комитет Нови 
Сад, организовала је трећи по реду 
четвородневни семинар „Soft Skills 
Academy “. Семинар је бесплатан и 
организован у циљу подизања свести о 
значају „меких” вештина. Прилику да 
похађа радионице и предавања на тему 
„Комуникационе вештине и лидерство”  
кроз интеракцију тренер – учесници 
уз симулирање реалних ситуација 
имало је 45 одабраних студената. 

Студенти Универзитета у Новом Саду 
савладали су следеће теме: невербална 
и вербална комуникација, Time 
Мanagement, Change Мanagement, 
Feedback, eмоционална интелигенција, 
лидерство и др. Тренинге и предавања 
су водили представници различитих 
компанија, стручњаци из области као и 
међународни сертификовани EESTEC 
тренери. Покровитељ пројекта била је 
компанија Vega IT, а свим учесницима 
је на крају семинара додељен 
сертификат. 

Чланови  Планинарско – 
рекреативнe секцијe ФТН-а 

учествовали су у Војвођанској 
трекинг лиги и остварили значајне 
резултате. На купу Војводине, 
секција је заузела седмо место 
у конкуренцији од 19. клубова, 
а у генералном пласману 
Војвођанске трекинг лиге 12. 
место у конкуренцији од 61. клуба. 
Постигнути резултати током 2016. 
године Планинарску секцију ФТН-а 

сврставају међу најбоље планинарске 
организације у Војводини. Освојен је 
велики број врхова широм Балкана, 
у Грузији, Русији и Мароку, од 
којих је највиши врх од 5.642 м, 
Елбрус. Ове године организована 
је прва „Студентска експедиција“ 
на планини Бјеласици и освојено 
је пет врхова преко 2.000 метара . 
Такође, сваког месеца је одржавана 
традиционална акција „Дружење 
професора и студената“. 

Студенти ФТН-а помажу старијим 
суграђанима у изради електронских 
здравствених књижица

Са жељом да обрадује 
малишане на Косову 
и Метохији, Савез 
студената ФТН-а 

прикупља слаткише, 
играчке, школски прибор, 
и сл. који се може донети 

у просторије Савеза 
сваки радни дан 

од 10.00 до 14.00 ч 
до краја децембра

Студентско предузеће 
рециклирало је 
батерије од лаптопова

Изванредни успеси 
планинара�ФТН-а

ТреЋи По реду SofT SKIllS AcADEMy 



уСПех наших џудиСТКиња

На „Еуроијади 2016», спортском такмичењу 
одржаном у Прагу од 11. до 14. новембра 2016. 

године, студенти ФТН-а освојили су пет медаља 
у конкуренцији од 50 факултета из целе Европе. 

ФТН је представљало осам екипа у пет спортских 
дисциплина. Најистакнутија била је мушка 
кошаркашка екипа која је освојила златну медаљу. 
- Задовољан сам такмичењем, нарочито због 
освојеног првог места. Упознао сам доста студената 
из разних држава Европе и стекао лепо искуство. 
Препоручио бих сваком да учествује уколико 
има прилику. – наводи Стефан Јањић, капитен 
кошаркашке екипе. Мушку кошаркашку екипу 
следиле су и мушка и женска одбојкашка екипа које 
су освојиле друго место. Мушки тимови у рукомету и 
футсалу кући су однели бронзане медаље, а женски 
кошаркашки тим заузео је седмо место. - Иако нам је 
финале измакло, задовољни смо освојеним трећим 
местом и бронзаном медаљом, а следеће године 
обећавам да ћемо се вратити са златним одличјем. 

– за „ФТН новине“ објашњава Марко Нешковић, 
капитен футсал екипе. Председник спортске 
организације „Техничар“ Мирослав Милошевић 
захвалио се Управи ФТН-а која је омогућила да 
студенти представе Факултет у Чешкој. 

Студенти ФТН-а освојили пет медаља на Еуроијади 2016

Департман за грађевинарство 
и геодезију је у оквиру 

манифестације Дан отворених врата 
организовао радионицу о прављењу 
мостова од шпагета. Ова радионица 
била је увод у такмичење које ће 
Департман организовати у фебруару 
2017. године, а у циљу промоције 
грађевинске струке. На такмичењу 
ће моћи да учествују тимови ученика 
завршних разреда гимназија и 
стручних школа, а најуспешнијим 

тимовима биће додељене награде 
у више категорија. Пре самог 
такмичења биће организоване 
две радионице које ће учеснике 
припремити за такмичење. Ово 
такмичење организује се по угледу на 
слична такмичења из других земаља 
и веома је корисно јер учесници, 
поред такмичарске атмосфере, могу 
да осете и тимски дух, као и важност 
свог доприноса у раду на одређеном 
пројекту. 

Направимо 
мост од 
шпагета!

ТаКмичење за СредњошКолце

ФТН мајице, ФТН шоље, ФТН дуксеви...

...�и�још�много�тога�у�Скриптарници�ФТН-а.


