ИЗВЕШТАЈ О НАГРАЂЕНИМА НА ФТН-У У ТОКУ 2016. ГОДИНЕ
(извод из извештаја о раду ФТН-а)


Проф. др Илија Ковачевић добитник је Награде за животно дело за 2016. годину у
области техничких наука, која се додељује истакнутим професорима и научницима у
Војводини. Ово традиционално признање сваке године додељује Удружење
универзитетских наставника и научника, под покровитељством Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој Владе Војводине.



Најзначајније национално признање у области квалитета за 2016. годину додељено је
доц. др Драгољубу Шевићу са Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент
од стране Јединственог удружења Србије за квалитет (ЈУСК).



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



На конференцији REV2016 у Мадриду тим са Мехатронике у саставу: доц. др
Слободан Дудић, доц. др Ивана Миленковић, проф. др Драган Шешлија, асистенти
Јован Шулц, Вуле Рељић и Брајан Бајчи освојили су треће место за ново
лабораторијско постројење - уређај за мерење толеранција облика и положаја
кружности.



На шестој Међународној конференцији "Technics and Informatics in Education" (TIE)
награду за најбољи конференцијски рад добио је тим аутора у саставу: Вуле Рељић,
асистент, проф. др Драган Шешлија, Брајан Бајчи, сарадник, Јован Шулц, асистент,
доц. др Слободан Дудић и доц. др Предраг Видицки.



Три тима роботичара са ФТН-а освојили су друго и треће место на престижном
такмичењу „Еуробот“ у Француској.



Рад под насловом “Садржајно-зависан метод далтонизације са очувањем природности
слике за дихроматске и аномалне трихроматске поремећаје виђења боја”, аутора доц.
др Неде Милић, проф. др Драгољуба Новаковића, проф. др Бранка Милосављевића са
другим иностраним ауторима награђен је признањем IS&T’s 2016 Itek Award коју
додељује организација Society of Imaging Science and Technology.



Студенти Стефан Болесников, Никола Мојић и Милан Станковић освојили су прво
место са победничком идејом под називом Dresy на академији за симулације,
виртуелну стварност и проширену стварност у Шпанији.



Српска асоцијација менаџера (САМ) доделила је награду у категорији за ИСКОРАК
ГОДИНЕ 2016 Научно-технолошком парку Нови Сад, ФТН.

Факултетске и Универзитетске награде студентима и запосленима


У студентским анкетама наставног процеса најбоље оцењени наставник у протеклој
школској години је проф. др Милан Рапаић, а најбоље оцењени асистент је Јелена
Станковић.



Светосавска награда додељена је Жељку Сумзеру и проф. др Миљку Сатарићу.



За дан Факултета награду су добили и најбољи студенти Илија Атлагић, Андрија
Митровић, Мирјана Климента и Војислав Ђукић (просек 10.00).



Награду за најбоље остварене резултате у сарадњи са привредом добио је проф. др
Растислав Шостаков



Награду за остварене резултате у раду стручних служби добила је Милица Стошић.



Награду за остварене резултате у научноистраживачком раду добио је проф. др Дејан
Вукобратовић.



Добитници награда Фондације Момчило Мома Новковић за изванредан рад са
студентима у наставним и ван наставним активностима као и у научном раду су доц.
др Ксенија Дорословачки, Александар Манасијевић, Рената Вадерна и доц. др Ивана
Стојковић.



Жељко Сантоши, истраживач приправник, је добио награду проф. др Јанко Ходолич
која је први пут је ове године додељена.



Проф. др Илија Ћосић, бивши и дугогодишњи декан Факултета техничких наука
изабран је за професора емеритуса.



•На овогодишњој Свечаној додели награда студентима Универзитета у Новом Саду
додељено је 275 награда студентима Факултета техничких наука за школску
2014/2015. годину и то: награда Милева Марић – Ајнштајн Николи Лубурићу, а
Хелена Пеић Тукуљац је награђена за укупан успех студирања из области рачунарства
и аутоматике. За најбољег студента Факултета за школску 2014/15. годину
проглашена је Анђелка Бујандрић. Такође су подељене награде за научно-стручни рад
студената и три награде за изузетне резултате у спорту. Награђени су дипломирани
студенти за постигнути успех у току студија: укупан просек десет, као и они који су
дипломирани са просеком од 9.50 до 9.99. Академци су награђени и за постигнути
успех у претходном студирању - укупан просек десет, као и они који су остварили
просек од 9.50 до 9.99, као и студенти који су остварили успех на Ијадама и Еуробот
такмичењу.

