ИЗВЕШТАЈ О НАГРАЂЕНИМА НА ФТН-У У ТОКУ 2015. ГОДИНЕ
(извод из извештаја о раду ФТН-а)


Факултету техничких наука је уручен сертификат за Лидера конкурентности и
одрживог развоја у оквиру једне од најзначајнијих конференција посвећених
економији и привреди у региону – „Дунавски бизнис форум – Конкурентност и
одрживи развој“.



Уручена је и златна медаља „Gold Medal PQ 2015 for Provoking a Dialogue“ на
Прашком квадријеналу, најважнијој међународној манифестацији сценског дизајна и
простора.



Одлуком Националног савета за науку и технолошки развој Републике Србије од
18.05.2015. године, Центар за вибро-акустичне системе и обраду сигнала ЦЕВАС, који
постоји при Факултету техничких наука, а чији руководилац је проф. др Ивана
Ковачић, добио је статус Центра изузетних вредности. ЦЕВАС је први Центар
изузетних вредности на Факултету техничких наука у његовој педесетпетогодишњој
историји.



Проф. др Срђан Колаковић, председник Савета Универзитета у Новом Саду и
продекан за инвестиције и сарадњу са привредом Факултета техничких наука,
добитник је Повеље за изузетан допринос развоју, унапређењу и афирмацији УНС-а.
Повеља му је уручена на Дану Универзитета у Новом Саду.



Проф. др Миљко Сатарић добитник је Награде за животно дело за 2015. годину у
области техничких наука, којае 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.



Проф. др Стеван Станковски добио је Награду за најбоље реализовано решење
заштићено патентном у 2015. години на територији Републике Србије за техничко
решење: „Банкарски киоск – АТМ+“



Студенти Никола Татаревић и Милош Кнежев освојили су друго, односно треће место
на такмичењу „Петар Дамјановић“ са својим радовима „Систем за фарбање гранулата
гуме“ и „Уређај за мерење вибрација“.



Студенти Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент у саставу: Јелена
Филипов, Нина Ристић, Стеван Перовић и Младен Субашић представљали су
Факултет техничких наука на полуфиналу TIMES-а (Tournament in Managment and
Engineering) и освојили друго место у веома јакој конкуренцији у Кијеву.



Студенти Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент у саставу: Младен
Субашић, Ања Марковић, Ненад Теофанов и Ања Стипанков представљали су
Факултет на европском инжењерском такмичењу „ЕВЕС“ у Португалу и освојили
осмо место.Факултет техничких наука био је домаћин и организатор XIII „Еurobot”

такмичења које је поред наше земље окупило и такмичаре 30 држава Европе и ближе
околине. Тим нашег факултета, Memristor, освојио је треће место, а тиме и могућност
да представља Србију на финалном „Еurobot” такмичењу у Швајцарској од 22. до 25.
маја 2015.


Студенти Геодезије у саставу: Драгана Тошић, Јована Радовић, Никола Јанковић и
Марина Давидовић освојили су прво место у категорији за најбољи постер на
престижном 28. интернационалном геодетском студентском скупу (IGSM) у
Хелсинкију.



У конкуренцији бројних факултета из земље и региона наши студенти су и ове године
на „ијадама“ били у самом врху. Готово да ниједно финално такмичење у знању и
спорту није прошло без студената ФТН-а. Ове године студенти су на „ијадама“
освојили 9 првих места, 3 друга места и 3 трећа места у такмичењима у знању. У
спорту су освојени следећи резултати: 3 прва места, 5 других места, 6 трећих места и
1 четврто место.



Студенти Дамјан Ракановић и Стефан Мијић под менторством др Ивана Мезеиа
освојили прву награду на такмичењу „Xilinx Open Hardware 2015".



Студенти Факултета техничких наука су на спортском такмичењу „Еуроијада 2015“ у
Кракову освојили једно прво место, два друга места и једно четврто место у веома
јакој конкуренцији.

Факултетске и Универзитетске награде студентима и запосленима


У студентским анкетама наставног процеса најбоље оцењени наставник у протеклој
школској години је проф. др Соња Ристић. а најбоље оцењени асистент је Мирослав
Николић.



На прослави Светог Саве. Светосавска награда додељена је Милица Латиновић.



За дан Факултета награду су добили и наши најбољи студенти Зоран Милићевић,
Иван Бег, Милица Максимовић и Сања Дувњак (просек 10.00)



Др Вукелић Ђорђе за дан Факултета добио је награду за највеће резултате остварене у
научноистраживачком раду у 2014. години.



Награду за најбоље остварене резултате у сарадњи са привредом добио је проф. др
Борис Думнић



Награду за остварене резултате у раду стручних служби добила је Десанка
Влашкалин, шеф рачуноводства.



Награде из фондације Момчило Мома Новковић за изваредан рад са студентима у
наставним и ван наставним активностима и у научном раду добили су др Александар
Купусинац. Срђан Милићевић и Стефан Ђурђевић.



На шест свечаних промоција награђени су најбољи студенти. Тако је додељено 9
награда најуспешнијим и још 43 најбољим студентима по струкама.



На Свечаној додели награда студентима Универзитета у Новом Саду додељене су
следеће награде студентима Факултета техничких наука за школску 2013/2014.
годину: Милева Марић – Ајнштајн, најбољи дипломирани студент, награда за научностручни рад студената, награда 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.

