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Лист студената факуЛтета техничких наука

три године са вама
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Интервју: Академик Теодор Атанацковић

теслино ћоше привукло хиљаде посетилаца

промоција књиге „изазови за будућност”
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Говор декана
проф. др Радета
Дорословачког
П

о ш то в а н и с т уде н т и ,
драги будући дипломирани инжењери и мастер
инжењери, дозволите ми да вас у
име Управе Факултета поздравим
и да вам пожелим срдачну добродошлицу. Ви сте од великог броја
могућности изабрали да студирате технику. Изабрали сте једну
од 18 инжењерских струка које
се изучавају на овом факултету.
Сама чињеница да се овде развија толико струка, говори да смо
ми сложен факултет, мултидисциплинаран, један од највећих
у Републици Србији, са преко
11.000 студената. Формално ми
смо факултет, а суштински ми
смо технички универзитет. Као
што ћете видети, сви процеси на
ФТН-у су у духу новог закона и
Болоње. Сви предмети су једносеместрални и пуно је изборних
предмета. Сваки предмет носи
одређени број ЕСПБ бодова и
има дефинисане предиспитне и
испитне обавезе. Сваки наставник је дужан да вас обавести о
свим предиспитним обавезама
и начину полагања испита. Да
би буџетски студенти остали на
буџету, а самофинансирајући
остварили право на буџет и
једни и други морају положити
испите који у збиру износе 60
ЕСПБ, ако се у међувремену
Закон не промени (сада је то 48
ЕСПБ). Предмети на којима студент није испунио предиспитне
обавезе не могу да се полажу и
они се поново уписују и плаћају
по бодовима, које носи предмет, а према ценовнику Факултета. Сваки студент који оствари
минимално 37 ЕСПБ бодова уписује другу годину као самофинансирајући студент. Сваки студент
који оствари мање од 37 ЕСПБ
обнавља годину студија. Студент који за 8 година не заврши
основне студије аутоматски се
исписује. На крају сваког семестра студенти оцењују наставни
процес и амбијент живљења на
Факултету. За добру наставу нису
довољни само добри студијски
програми. Потребне су добре
лабораторије, угодан простор
и компетентни кадрови. У том
смислу чинимо значајне напоре
на изградњи, уређивању и климатизацији простора, опремању лабораторија, рачунарског центра, као и пријему младих и стручних кадрова. Управа
Факултета и сви запослени чине
велике напоре да вам створе
услове да студије завршите на
време и да током студија стекнете висока знања, да спремно
прихватате туђа, али и да раз-
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Студентска служба
- Шалтери Студентске службе су отворени радним даном од 11 до 13 сати и сваки
студијски програм има свог референта.
Такође, постоји и универзални шалтер који
се налази код портирнице (улаз са Трга
Доситеја Обрадовића), где студенти свих
усмерења могу да добију разне потврде,
уверења и обрасце и овај шалтер радним
даном ради од 7 до 18 сати, а суботом од 8
до 12 сати - каже Братислав Радумило, шеф
Студентске службе. Бруцоши прве недеље
имају само предавања, а вежбе крећу друге
недеље од почетка семестра.

мејл: studsluzba@uns.ac.rs
Телефони:
• шеф студентске службе:
021 485 2222
• референт за енергетику,  електротехнику и телекомуникације:
021 485 2229
• референт за рачунарство и аутоматика:0
21 485 2231
• референт за архитектуру:  
021 485 2223
• референт за грађевинaрство:
021 485 2228
• референт за индустријско инжењерство и менаџмент:
021 485 2224
• референт за мехатронику:
021 485 2233
• референти за графичко  инжењерство и дизајн и за инжењерство заштите
животне средине и заштиту на раду:
021 485 2225
• референт за машинство и геoдезију  и геоматику:
021 485 2226
• референт за саобраћај:
021 485 2227
• референт за aнимацију у инжењерству:
021 485 2229
• референт за енергетику, електротехнику и телекомуникације - струковне
студије:
021 485 2229
• референт за рачунарство и аутоматику - струковне студије:
021 485 2231
• референт за докторске и специјалистичке студије:
021 485 2233

Библиотека и читаоница

Телефони:
шеф Библиотеке и издавачке делатности
021 485 2090;
мејл: ftnbiblioteka@uns.ac.rs
библиотекари
021 485 2091
књижничари
021 485 2098, 021 485 2099

вијате креативне, иновативне
и предузетничке способности
у циљу креирања сопствених
знања за друштво засновано на
знању у које је Европа увелико
закорачила. Диплома коју ћете
стећи на Факултету техничких
наука гарант је тих знања.
У визији овог факултета, записали смо да хоћемо да остваримо
високо место у друштву најбољих,
а приоритетни циљ овог факул-

тета је: ОБРАЗОВАЊЕ КВАЛИТЕТНИХ СТРУЧЊАКА У
ОБЛАСТИ ТЕХНИКЕ КОЈИ ЋЕ
СВОЈИМ ЗНАЊЕМ И ДЕЛОВАЊЕМ УНАПРЕДИТИ НАШЕ
ДРУШТВО. Све наше активности су подређене том циљу.
Ви сте од данас чланови угледне
и велике академске породице
Факултета техничких наука.
Нека вам је срећан почетак
студија и добродошли!

- Библиотека је отворена радним
данима од 7 до 20 и суботом од 8 до 12
часова. Студент постаје члан Библиотеке, тако што донесе индекс и личну
карту. Уписујући се у Библиотеку ФТН-а,
члан стиче право да користи фонд Библиотеке до завршетка студија. Чланaрина
се не наплаћује. Можете истовремено да
задужите две књиге различитог наслова
и да их задржите 30 дана са продужењем
45 дана - каже Бисерка Милетић, шефица
Библиотеке. Библиотека располаже фондом који је у слободном приступу, тако
да се корисници након кратких информација упућују да сами пронађу жељену публикацију. Како Библиотека ради у библиотечко-информационом систему БИСИС, могуће је
претраживати каталоге и грађу преко интернетa. Адреса електронског
каталога Библиотеке ФТН-а је: www.biblioteka.ftn.uns.ac.rs.
Читаоница ФТН-а располаже са 105 места и доступна је студентима
од 7 до 24 часа, како радним данима тако и викендом.
Библиотека ФТН-а жели свим бруцошима топлу добродошлицу и
успешно стицање знања.

де? шта? како?
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Маркетинг служба

Шеф Службе: Марија Ненадовић
Телефон: 021 485 2061, 485 2060
Мејл: ftnmarketing@uns.ac.rs

Маркетинг служба састоји се од четири
стално запослена радника и тима креативних студената који на овај начин
исказују своје таленте, сазнања и стичу
корисна искуства и референце, које им
касније помажу приликом професионалног ангажовања. Поред активности које
се односе на упис нових студената: креирање уписне кампање, припрема промотивног штампаног и електронског материјала, припрема и реализација промоција по средњим школама,
онлајн комуникација са потенцијалним студентима путем друштвених мрежа фејсбук и твитер, реализација плана оглашавањем током
целе године, припрема и подршка током уписа, анализа резултата
и унапређивањем процеса, одржава сајт намењен упису, организује
разне догађаје: промоције инжењера, стручних конференција, семинара и догађаја, преко организације сајамских приредби до учешћа у
организовању великих манифестација као што је Ноћ истраживача.
Маркетинг служба реализује и интерну публикацију Факултета - ФТН
новине.

Служба за међународну сарадњу
Шеф Службе: Владимир Тодоровић
Телефон: 021/485-2061
мејл: iro.ftn@uns.ac.rs

Фотокопирница,
књиговезница
и место за
освежење

Ф

Кантина „Машинац“
Kaнтина „Машинац“, функционише као менза и поред сендвича
и пецива овде можете да поручите
и готова јела. Налази се у сутерену Наставног блока, преко пута
ФТН клуба М.

Здравствена заштита студената

Уписом на факултет сви академци, без обзира из
ког дела државе долазе, стичу право да се уз индекс
и оверену здравствену књижицу бесплатно лече у
Заводу за здравствену заштиту студената. Детаљни
распореди одласка на систематски преглед биће
благовремено истакнут на огласној табли. Студенти
до 26 година имају право и на бесплатну примарну
стоматолошку заштиту. Завод за здраствену заштиту студената налази се у улици др Симе Милошевића 6, поред студентских домова.

Кредити за школарину

„Alpha Bank“ – „Alpha smart student“
„Erste Bank“ – Кредит за младе
  Комерцијална банка  - Кредит за школовање
„Piraeus Bank“ – Кредити за школарину студената
  Привредна банка Панчево – Кредити за школарину
„ProCredit Bank“ – Кредит за школарину
„Univerzal Banka“ – Студентски кредит
„Volks Bank“ – Студентски кредит
Извор: www.rskrediti.com

Студент продекан
Телефон: 021 485 2059
мејл :  igor.graic@skonus.org

– Моја дужност је да пред управом и на седницама органа и тела Факултета заступам мишљење и предочавам предлоге и захтеве студената. Уколико
имате било какав проблем током студирања, сугестију или идеју увек сам на
располагању и слободно ми се обратите. Лакше је неформално и без персирања попричати са неким ко је приближно твојих година, а ја ћу се трудити
да ваш проблем заједно са управом решим - каже Игор Граић, студент продекан. Канцеларија студента продекана и председника студентског парламента
налази се на првом спрату Наставног блока.

Студентски парламент
Председник: Петар Руњевац
Телефон: 021 485 2059
мејл: runjevac.p@hotmail.com

Служба за међународну сарадњу је
основана 2010. године и од тада тежи да, у
сарадњи са Канцеларијом за међународну
сарадњу Универзитета у Новом Саду, промовише програме размене, акције и фондове у циљу побољшања броја пријава
које потичу са Факултета техничких
наука. Такође, Служба успешно успоставља сарадњу са партнерима из Европе,
али и шире, учествујући у многим пројектима које управо имају за циљ унапређивање система високог образовања у Србији.

акултет техничких наука
је за своје студенте отворио фотокопирницу, књиговезницу и клуб студената. На
Факултету се посебна пажња
поклања условима рада студената, тако да је поред добро
опремљених амфитеатара, читаонице, лабораторија и учионица,
Факултет техничких наука за
комфорно студирање својих
студената отворио и: Фотокопирницу НБ, ФТН књиговезницу
и ФТН клуб М. Ови објекти се
налазе у сутерену Факултета,

на Факултету техничких наука

где је за студенте поред најповољнијих цена, обезбеђен и
бесплатан WiFi. За све академце,
Факултет је отворио и скриптарницу која се налази на улазу у
Ф блок са десне стране. Радно
време је од 7 до 18 часова.

Студентски парламент је орган Факултета преко којег студенти остварују
своја права и штите своје интересе на Факултету. Статус Студентског парламента у оквиру Факултета дефинисан је Статутом ФТН-а. Студентски парламент чине 35 чланoва, oд којих су 33 члана представници са Факултета
техничких наука и по један представник одељења у Инђији и Лозници. Рад
Студентског парламента је јаван. Члановима Студентског парламента гарантована је слобода мишљења и изражавања. Бруцоши ће у априлу следеће године
имати прилику да по први пут бирају своје представнике у Студентском парламенту ФТН-а и Универзитета.

Студентске организације
Савез студената је најстарија студентска организација,
а њен основни задатак је подизање квалитета студирања,
борба за сва студентска права, олакшавање студентског
живота и рад на испуњењу ваннаставног времена на што
квалитетнији начин.
Студентска унија је независна невладина студентска
организација која настоји да омогући студентима да се
школују по европским стандардима. Активна је и ван Универзитета: јача студентске и омладинске иницијативе на
свим ниовима итд.  Између осталог издала је јединствени
информатор „Студентски водич“ – информатор за све студенте Универзитета у Новом Саду.

EESTEC је Удружење студената електротехнике Европе Локални комитет Нови Сад. Организација скупова студената
електротехнике Европе ради дружења, стручног усавршавања и помоћи приликом налажења посла у иностранству.
IEEE - STUDENT BRANCH је огранак Светског удружења
инжењера електротехнике - IEEE. Омогућава студентима
да учествују на научним и стручним скуповима врхунског
квалитета и комуникацију и дружење са колегама из иностранства.

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and
Managment), нуди активности на европском нивоу, које
укључују више такмичења са темама из области инжењерСтудентска асоцијација се залаже за квалитетну наставу ства и менаџмента, као и серију семинара широм Европе.
и услове студирања, ефикасан образовни и научни систем,
подизање стандарда студената и заштиту њихових права, „Ијаде“ су прилика да се током студирања академци укључе
квалитетно информисање.
у такмичења у знању и спорту, али и да организовано оду на
екскурзију, где је провод загарантован. На „Машинијади”,
IAESTE окупља студенте економских, техничких, техно- “Електријади”, “Саобраћијади”, “Грађевинијади”, “Менаџелошких и природно-математичких наука, а пре свега, ријади”, “Заштитијади” и “Архитектуријади”, се током пробави се организовањем феријалних стручних пракси у лећа окупи на хиљаде студената технике из државе и региона.
иностранству.
Академци са ФТН-а до сада су увек постизали  запажене резултате, а Управа Факултета сваке године награђује најбоље.
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Промоција књиге и предавања еминентних стручњака

Изазови за будућност!
Д

епартман за индустријско инжењерство и менаџмент и Међународна последипломска школа за инжењерство и менаџмент ФТН-ИИМ/
ЕУРО организовали су програм
под називом “Изазови за будућност”. У току преподневних
часова предавања из области
индустријског инжењерства и
инжењерског менаџмента у амфитеатру ИТЦ-а одржали су еминентни стручњаци из иностранства проф. др Ханс-Јорг Булингер
са Фраунхоферовог института у
Немачкој и проф. др Бранко Каталинић са Техничког универзитета
у Бечу. Истог дана у амфитеатру
хотела „Парк“ уприличена је промоција књиге „Изазови за будућност“. Идеја за организовањем
оваквог догађаја родила се кроз
дугогодишњу сарадњу Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент и „DAAAM
international“ организације и Фраунхоферовог института. Организатори – професори са овог
департмана у књизи која ће из
штампе изаћи почетком октобра
успели су да окупе велики број
научних радника из различитих земаља (Немачка, Аустрија,
Словенија, Кина, Словачка итд)
који су поред колега са ФТН-а
допринели да се у заједничком
подухвату нађу две респектабилне књиге које ће на првом
месту бити од користи истражи-

вачима, студентима докторских
студија, као и будућим научним
радницима. Књига је подељена
у два дела, први део говори о
инжењерском менаџменту који
су уредили проф. др Ханс-Јорг
Булингер и проф. др Дитер Шпат
са Фраунхоферовог института,
док друга анализира стање у области индустријског инжењерства
чији су уредници: проф. др Драгутин Зеленовић и проф. др Бранко
Каталинић. На промоцији књиге
говорили су: проф. др Бранко
Каталинић, проф. др Владимир
Милачић, проф. др Франц Чуш,
ректор Универзитета у Новом
Саду проф. др Мирослав Весковић, проф. др Војин Шенк, проф.
др Стеван Станковски, проф. др
Војо Вишекруна, покрајински
секретар за рад, запошљавање и
равноправност полова Мирослав
Васин, а у име проф. др Драгутина
Зеленовића који је био спречен
да присуствује промоцији говор
упућен значају ове књиге прочитао је доц. др Бојан Лалић.
У оквиру ове промоције колеге
са Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент
заједно са гостима из иностранства обележили су 65. рођендан
проф. др Илије Ћосића који је од
проф. др Бранка Каталинића примио поклон – поштанску маркицу
са ликом проф. др Илије Ћосића
која се у Аустрији може купити за
70 центи.

Донација софтвера компаније „Carl Zeiss”

Примена 
софистициране 
апликације за 
програмирање 
КММ најновије 
генерације
В
ишегодишња успешна
сарадња Катедре за метрологију, квалитет, приборе,
алате и еколошко-инжењерске
аспекте са Департмана за производно машинство - започета
je 2008. године набавком координантне мерне машине “Zeiss
Contura G2 RDS Zeiss” у оквиру
Темпус пројекта ETIQUМ чији је
руководилац био проф. др Јанко
Ходолич. Сарадња је резултирала
донацијом специјализованог
софтвера “Calupso” укупне вредности око 500 000 евра. Директор
за Индустријску метрологију “Carl

Zeiss” Аустрија, у чијој надлежности је и тржиште Србије, Bолфганг Фарнадy ову вредну донацију уручио је шефу Катедре доц.
др Игору Будаку. Свечаној примопредаји присуствовали су и
регионални менаџер за Индустријску метрологију компаније
“Carl Zeiss” из Немачке Михаел
Бујара, директор Департмана за
производно машинство проф. др
Миодраг Хаџистевић и директор фирме КОМЕС д.о.о. из Старих Бановаца, Милош Комљеновић, заступник компаније
“Carl Zeiss” за тржишта Србије,

БиХ, Црне Горе и Македоније, а
који су дали значајан допринос
развоју сарадње између Факултета техничких наука и компаније “Carl Zeiss”. Захваљујући
овој донацији студенти основних и мастер академских студија Производног машинства
имаће прилику да у оквиру наставних, а студенти докторских
академских студија машинства и
у оквиру научноистраживачких
активности, примењују софистициране апликације за програмирање КММ најновије генерације.
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Рубрика на иницијативу декана проф. др Радета Дорословачког: НАШИ АКАДЕМИЦИ
Академик Теодор Атанацковић

Студенти инвестирајте
у своје образовање!
А

кадемик Теодор Атанацковић редовни је члан САНУа од 05. новембра 2009.
године. Његова област рада је
механика непрекидних средина, варијациони принципи
механике, механика материјала
са меморијом облика, високоеластични материјали, линеарни и нелинеарни проблеми
стабилности еластичних тела,
оптимизација у еластичности.
Руководилац је докторских студија на нашем факултету, а пред
сам одлазак у пензију и на крају
његове богате професорске и
научне каријере академик Атанацковић поручио је студентима
да једина права инвестиција је
инвестиција у знање.
 Како видите Факултет
техничких наука у односу на
период кад сте ви дошли да
студирате?
Када сам ја уписао Машински
факултет, тада је то био нови
факултет. У односу на тадашње стање, садашњи Факултет
техничких наука је заиста развијен и то у два аспекта: кадрови
и опрема. Сада на крају каријере
могу да кажем да сам веома задовољан и шта више сигуран у то да
ФТН представља водећи факултет, не само у нашој земљи, него
и у региону.
Руководилац сте докторских студија на ФТН-у. Да ли
сматрате да се професори и
студенти добро сналазе, с
обзиром да су то данас студије?
Д о к т о р с ке с т уд и ј е с у
замишљене као студије у ужем
смислу те речи. Кандидати су
студенти и ми од њих очекујемо
да пуно раде током целе школске
године. Данас имамо ситуацију
да се неки и исписују са докторских студија, због неприхватања
ове важне чињенице. Важно је
истаћи да је ФТН подигао критеријуме за све професоре менторе и менторе саветнике. Нова
управа урадила је одличну ствар.
Наиме, ми смо једини факултет
у Србији који од ментора тражи
више од онога што је, као минимално, прописано законом.
Одлучили смо да избацимо
одређене часописе који су лоши
и који се рачунају као квалификација професора за ментора.

Ми смо једини у држави који смо
скупили снагу да кажемо: „Ми то
не рачунамо“. Уколико ми од студената тражимо да објави рад у
квалитетном часопису на SCI
листи, логично је онда да и од
професора морамо да тражимо
више. Тиме избегавамо ситуацију да студент на докторским
студијама пише свом професору рад, што је неприхватљиво.
Драго ми је што ме је Управа максимално подржала у покушају
увођењa реда и подизања критеријума на докторским студијама.
Да ли сте упућени у проблеме са којима се суочавају
студенти докторских студија?
Веома сам упућен у проблеме
са којима се свакодневно суочавају студенти докторских студија. Први је управо тај, да студенти немају довољно компетентне професоре као менторе и
саветнике. Неколико студената је
долазило код мене и жалило се,
управо, на тај проблем. Други и,
можда, већи проблем је тотално
занемаривање студената од
стране ментора. Имао сам случај
да ми је један студент дошао и
рекао како професор годину дана
није контактирао са њим. Чињеница је да су наши студенти докторских студија наша елита. Ми
професори треба да обратимо
посебну пажњу на њих. Студент
и ментор би требало да се састају,
најмање, једном недељно, да разговарају и раде на проблемима
из области докторске дисертације.
Да ли сматрате да данас
професори због притиска и
обавеза: пројекти, континуирано публиковање научних
радова на SCI листи итд. на
неки начин занемарују предавања и њихов квалитет?
Предавања су веома важна.
Припреме за предавања су
потребна током целе професорске каријере, од звања асистента, па до редовног професора.
Ми морамо схватити да студент
предавања слуша први пут. Уколико га професор не анимира и
не покажe му да и он ту област по
први пут открива са њим, предавање неће бити корисно за студента. Потребно је некада да
професор намерно погреши, јер

тада студент види да се обрада
одређене материје одвија у том
моменту, а не да је све урађено
напамет и да се базира на обичној презентацији. Стално се мора
радити на квалитету предавања,
јер занемаривање тога штети
педагошкој и научној каријери
професора.
 Одлична је сарадња
између вас и академика Стевана Пилиповића. У чему се
она највише огледа?
Академик Пилиповић и ја
имамо исти поглед на развој Универзитета, а то је сарадња између
различитих факултета, у том
смислу да један студент може да
слуша математику код академика

Пилиповића, други код мене
механику и да му се то признаје.
Направили смо одређену групу
студената докторских студија са
којима обојица радимо. Такав
вид сарадње је веома користан и
сматрам да би требало више да се
ради на томе. Академик Пилиповић предаје математику и на
докторским студијама код нас на
Факултету.
Који су то најзначајнији
моменти у вашој каријери?
Сигурно најзначајнији моменат у мојој каријери је одлазак на
докторске студије у Америку 1971.
године. Такође, издвојио бих
боравак у Берлину 1982. године
где сам доста радио на термоди-

намичким проблемима код чувеног проф. Милера. На докторским студијама у Америци било
ми је доста лако да се уклопим,
јер сам имао одличну теоријску
подлогу коју сам наравно понео
са свог факултета.
Шта бисте поручили новој
генерацији студената?
Драге младе колеге, инвестирајте у своје образовање, јер то
је права инвестиција. Инвестирајте у теоријска знања јер се технологије мењају из дана у дан.
Једини начин да будете у кораку
са развијеним технологијама је
да инвестирате у своје образовање у области фундаменталних
дисциплина.

Одржана промоција инжењера
На одржаној промоцији студената Факултета техничких наука
у Свечаној сали промовисана су:

два магистра, два специјалиста
струковна инжењера, 102 мастер
инжењера, 62 дипломирана

и десет инжењера техничких
наука. За најбољег студента промоције изабран је Марко Коваче-

вић који је студије рачунарства
и аутоматике завршио за четири
године и девет месеци. До сада

је наш факултет завршило 15.671
инжењер, а укупан број уписаних је 58.414 студената.
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Највећи број бруцоша стиже
нам из завршених гимназија!
84
6

На основу анкете коју је више од половине
наших бруцоша попунило при уписивању
на Факултет техничких наука, дошло се до
података да је већина уписаних студената завршило гимназију (846), техничку
школу (249), електротехничку школу
(106) и средњу економску школу (101).
Бруцоши нам долазе из свих крајева
Србије, наравно највише је оних који
су Факултет уписали, а живе у Новом
Саду (661), потом са територије
Војводине, а има и оних који су
дошли и са југа Републике.
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Академци из Азербејџана у посети Факултету техничких наука

Студентско
организовање
главна тема разговора
У

оквиру пројекта „Једнонедељна студентска размена 2013“ коју је реализовао СКОНУС, студенти из Азербејџана посетили су Факултет
техничких наука и Универзитет
у Новом Саду. Домаћин академцима на нашем факултету био је
студент продекан Игор Граић. Као
највећи Факултет у Србији, Игор
је гостима из иностранства објас-

нио како функционише организовање академаца.
-Колеге су биле веома заинтересоване да чују како на ФТН-у
функционише Студентски парламент и на који начин се студенти боре за своја права. Такође,
разговарали смо о организовању
“ијада”, бројности студентских
организација, као и о комуникацији између професора и сту-

дената – истакао је Игор. Гости
из Азербејџана су заједно са
студентом продеканом Игором
Граићем обишли Универзитет
у Новом Саду и посетили ценатар града. Пројекат студентске
размене између Азербејџана и
Србије подржали су Министарство омладине и спорта, Канцеларија за младе града Београда и
Амбасада Азербејџана у Србији.
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“Startup Weekend” по први пут у Новом Саду

Претворите
идеје у ства
П

ословни инкубатор Нови Сад
организује од 11. до 13. октобра
догађај под називом “Startup
Weekend” који ће се одржати у Културном центру Новог Сада и Пословном инкубатору. Манифестација
која се одржала до сада у више од 400
градова у преко 100 земаља широм
света пружа прилику да се девелопери, дизајнери, предузетници,
startup- ентузијасти и сви заинтересовани за стварање иновативних
бизниса међусобно повежу, представе своје иновативне пословне
идеје, формирају тимове са којима ће
своју идеју претворити у стварност.
Директор Пословног инкубатора мр
Ђорђе Ћелић, асистент на Департману за индустријско инжењерство
и менаџмент за ФТН новине објашњава да ће сви учесници уз помоћ
ментора - врхунских стручњака, развијати бизнис модел који ће представити члановима жирија и на тај
начин имати могућност не само да
освоје вредне награде, већ и да промовишу своју идеју и дођу до додатних извора финансирања. Сви учесници имају прилику да присуствују
четвородневном тренингу које организује Пословни инкубатор Нови
Сад, где ће стећи знања и вештине
како да формирају пословни модел
и да презентују своју идеју.
-Поред знања и искуства и
вештина, учесници ће имати могућност да освоје и неке од награда.
Главне награде укључују 12 и шест
месеци бесплатних услуга Пословног инкубатора, а наградни фонд
је обогаћен и мобилним телефонима, таблет рачунарима, хостинг
пакетима и многим другим вредним
наградама – истиче мр Ћелић. Он
позива све заинтересоване студенте
ФТН-а да узму учешће на овом сјајном догађају и пријаве се као тим или
као појединци. Детаљније информације о овом догађају сви заинтересовани могу сазнати на адреси: www.
novisad.startupweekend.org, као и на
друштвеним мрежама фејсбук и твитер: /swnovisad.
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Потписан споразум о сарадњи
Посетиоци
се
е своје
ФТН-а и ЕXIT фестивала
забавили
на
арност!
З
„Теслином
ћошету“
М
ногобројни посетиоци ЕXIТ-a имали су прилике да током четири
дана трајања највећег музичког фестивала у региону уживају,
упознају и осете науку кроз неколико експеримената, а све
у част нашег највећег научника Николе Тесле. Према речима
менаџера штанда „Теслино ћоше“ асистента на модулу Пројектни менаџмент на Депртману за индустријско инжењерство и менаџмент Милоша
Јовановића штанд је био константно пун посетилаца.
-Према нашој скромној процени преко 1 000 људи посетило је „Теслино
ћоше“. Битно је истаћи да су посетиоци били веома заинтересовани за
науку. Експерименти су били тематски организовани око рада и дела
Николе Тесле, због тога је веома тешко издвојити који је од експеримената
био најзанимљивији. Ментална борба два супарника (Судар мозгова) била
је интересантна и у неку руку апстрактна борба, али су многи посетиоци
хтели и да провере ниво крви у алкохолу, скачу по нењутновској течности
или да се поиграју са Теслиним трансформатором – истакао је Јовановић и
додао да се на неки начин штанд “Теслино ћоше” по концепту може посматрати као увертира за предстојећу манифестацију “Ноћ истраживача”.
- Извођење експеримената и промовисање науке на месту где се људи
иначе окупљају у потпуности се уклапа и подсећа на „Ноћ истраживача“.
Основна разлика је што ће на Ноћи истраживача бити знатно већи број
експеримената и експерименти се базирају на томе да опишу пет људских
чула – наводи Јовановић. Сарадња између ФТН-а и фестивала ЕXIТ биће
настављена и у будућем периоду.

Протокол о сарадњи Факултета
а време ЕXIТ фестивала потписан је
увод у нови период истицања
као
а,
ивал
техничких наука и ЕXIT фест
младих људи око тема од велике
значаја образовања и повезивања
проф. др Раде Дорословачки и
-а,
ФТН
н
Дека
и.
друштвене важност
а, Душан Ковачевић озваниивал
фест
председник Управног одбора ЕXIТ
а,
г почетка и првог издања фестивал
чили су сарадњу која датира од само
различите
кроз
ма
ници
учес
и
ма
енти
студ
а која ће донети низ бенефита
уп
вани у будућности. Заједнички наст
програме који ће бити организо
рама у оквиру наципрог
ких
днич
заје
аве
приј
а
стим
ФТН-а и ЕXIТ-а у обла
нара
а, организације заједничких семи
оналних и међународних програм
чне
стру
е
љањ
обав
и
ва
радо
и мастер
и радионица, израде дипломских
и посетиоци фесено
врем
исто
су
који
-а,
ФТН
ма
праксе отвориће студенти
е примене стеченог знања. Студенттивала, широке могућности практичн
га
а, заједнички наступ у пружању услу
ска путовања и размена студенат
и локалној
реди
прив
ама,
особ
им
трећ
а
научноистраживачких пројекат
ће
од заједничког интереса, такође
самоуправи, као и остали садржаји
ије.
итуц
инст
две
ове
бити у фокусу сарадње



8
Први пут испред студената

Истраживач сарадник:
Николина Јанковић (УНО –
електроника)

Сарадник у настави:

Татјана Савковић (УНО – организација
и технологија транспорта)
Вујадин Мркајић (УНО – физика)
Страхиња Илић    (УНО – физика)
Иван Кнежевић (УНО – машински
елементи, механизми, графичке
комуникације и дизајн)

Асистенти:

мр Никола Сузић (УНО – производни
системи организација и менаџмент)
Миодраг Ђукић (УНО – рачунарска
техника и рачунарске комуникације)
Душан Јовановић (УНО – аутоматика и
управљање системима)
Марко Величковић (УНО – логистика и
интермодални транспорт)

Доценти:

др Ранко Бојанић (УНО – производни
системи организација и менаџмент)
др Андреа Катић (УНО – производни
системи организација и менаџмент)
др Борис Думнић (УНО – енергетска
електроника, машине и погони)

Ванредни професори:

др Зоран Милојевић (УНО –машински
елементи, механизми, графичке
комуникације и дизајн)

Редовни професор:

др Филип Кулић (УНО – аутоматика и
управљање системима)

Годишњи извештај о
научноистраживачкој
делатности 2012научноистраживачки
пројекти

Г

одишњи извештај о научноистраживачкој делатности ове
године добио је и свој наставак, а то је део о пројектима
чија је реализација била у току 2012. године. Представљени су пројекти које финансира: Министарство просвете,
науке и технолошког развоја, Покрајински секретаријат за
науку и технолошки развој, као и пројекти финансирани од
стране међународних фондова. У складу са Планом научноистраживачког рада на Факултету техничких наука реализују
се укупно 206 научних и стручних пројеката од којих су 133
на националном и 73 на међународном нивоу. Национални
пројекти које финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије су: пројекти технолошког развоја (59 пројеката), интегрални и интердисциплинарни пројекти (29), пројекти основних истраживања (22).
Поред тога Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој финансира пројекте од значаја за научни и технолошки развој АП Војводине којих на ФТН-у има 23. Факултет
техничких наука још од свога оснивања као институција ради
на успостављању и реализацији међународних пројеката и
програма. Међународни пројекти који се реализују на ФТН-у
су финансирани од стране међународних фондова и институција (ЕУ, САД). У току 2012. године реализовани су: FP7
(8 пројеката), TEMPUS (10), COST (15), EUREKA (7), CEEPUS
(16),WUS (2), SEE-ERA-NET (1), NATO SPS (1), Билатерални
пројекти (10), и IPA (4). У изради Годишњег извештаја о научноистраживачкој делатности учествовали су: руководиоци и
учесници на пројектима, чланови Одбора за науку и међународну сарадњу, запослени у Служби за међународну сарадњу
ФТН-а, Служби маркетинга и Управа Факултета.

Најистакнутији међународни пројекти ФТН-а
Факултет техничких наука учествује у преко 100 међународних пројеката. Неки од најистакнутијих су:
пројекат „APOSTILLE“ проф. др Горана Стојановића и „BalkanGEONet“ проф. др Владимира Црнојевићa.

Пројекат „APOSTILLE“

Пројекат „APOSTILLE“  има за циљ да ојача истраживачке капацитете и способности Факултета техничких наука (ФТН) у области нано и органске/флексибилне/штампане електронике. Кроз следеће кораке у пројекту постигнуто је
повећање базе знања и експертизе пројектног тима са ФТН-а у области пластичне/флексибилне и нано електронике, кроз двосмерну размену истраживача
између ФТН-а и ЕУ партнерских институција из Италије, Аустрије и Словеније.
Јачање истраживачког потенцијала ФТН-а кроз запошљавање три искусна
истраживача повратника из иностранства, као и набавка нове истраживачке
опреме у вредности од 300 хиљада евра, као и размена знања и искустава на
националном нивоу, нивоу региона земаља Западног Балкана и на нивоу ЕУ,
кроз организацију две радионице и специјалних сесија на три интернационалне конференције (IS, Ee и INDEL), пројекат повећава видљивост резултата
пројектног тима и препознатљивости ФТН-а кроз дисеминационе и промоционе активности. Трајање пројекта: од 2010. до 2013. године.

Пројекат „BalkanGEONet”
Укључење свих
балканских земаља
у GEO и њихов
допринос систему
GEOSS од велике
је важности с обзиром на чињеницу
да само свеобухватна иницијатива
осматрања Земље
може водити бољем
разумевању и коришћењу природних ресурса, повећаном квалитету живота
и бржем економском развоју. Циљеви овог пројекта су: да идентификује
постојеће провајдере и кориснике података о Земљи у широј регији Балкана,
да одреди њихов статус, потенцијале и потребе, као и да координира учеснике
кроз успостављање комуникација и мреже међу њима. Конзорцијум пројекта
пажљиво је састављен тако да укључи кључне чиниоце како из сектора провајдера података о осматрању Земље, тако и корисника истих података из свих
балканских земаља. Учесници из осталих земаља ЕУ, такође, су укључени у
пројекат како би омогућили јасну идентификацију механизама за побољшање,
развој и координацију изградње капацитета у регији, као и да осигурају да
резултати пројекта буду усклађени са SEIS и ISIE иницијативама. Главни резултатати пројекта биће формирање трајног система за умрежавање партнера
PNF, развој путоказа и препорука за активно, координирано и одрживо учешће
свих балканских земаља у глобалним иницијативама за осматрање Земље.
Трајање пројекта: од 2010.  до 2013. године.
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Стручна екскурзија фабрици
„Knauf Insulation“ у Сурдулици

С

туденти специјалистичких
студија Енергетске ефикасности у зградарству у
пратњи проф. др Властимира
Радоњанина и проф. др Мирјане
Малешев посетили су фабрику
камене минералне вуне „Knauf
Insulation“ у Сурдулици. Студенти су имали прилику да уживо
виде комплетан процес настајања
камене минералне вуне и то у
свим фазама њеног настанка – од
процеса топљења камена у куполној пећи, па све до процеса паковања готових производа. Према
речима наших студената најзанимљивији део стручне екскурзије било је искуство директног
присуства топљења камена у лаву
где је температура претопа преко
1000 степени целзијуса. Академци
су, такође, посетили и лабораторију контроле квалитета где се
контролишу све карактеристике
производа у процесу производње
битне за овај тип производа
(термоизалациони материјали).
Једна од актуелних тема у оквиру
посете била је и представљање
софтвера за прорачун енергетских перформанси зграда Knauf
Tеrm2PRO који директно помаже
студентима, али и свим осталим
заинтересованим да израде елаборате Енергетске ефикасности,
као и Енергетске пасоше у складу
са новом регулативом у овој области. Успешна сарадња између
ФТН-а и „Knauf Insulation“ наставиће се и у будућем периоду.

Четврта „Ноћ истраживача“ у Новом Саду

Осети и доживи
шест чула науке!

Ч

етврта по реду „Ноћ истраживача“ ове године одржаће
се 27. септембра у Новом
Саду, Зрењанину и Суботици
заједно са укупно 250 градова
из 32 земље Европе, а посвећена
је теми „Шест чула науке“ која
ће се одржати на платоу испред
Спенса. На четвртој по реду
манифестацији „Ноћ истраживача“ биће испричана прича
о чулима, од феномена који се
неким чулом детектује, преко
тога како функционише и како
служе у истраживањима у развијању нових технологија, па све
до коначног производа односно
коначне употребе чула кроз неки
производ. У оквиру ове манифестације посебна пажња биће посвећена подизању свести грађана
о особама са инвалидитетом и
томе како је живети са недостатком неког од чула. Манифестација „Ноћ истраживача“ је пројекат који се реализује кроз Седми

Научно-стручни скуп

оквирни програм ЕУ (FP7). Организатори позивају све заинтересоване да дођу и уживају у јединственој манифестацији посвећеној промоцији науке. Програм ће
се одвијати по сценарију сличном
прошлогодишњем:
17:00 – 17:30
– Свечано отварања
17:30 – 18:30
– Програм за најмлађе (представа за децу и аниматори)
17:00 – 23:00
– Експерименти уживо
20:00 - 22:00
- Кафа са научницима
21:00 - 22:00
– Плес са научницима – откријте
латино ритмове
22:00 – 24:00
- Забавни програм
Више детаља о манифестацији можете видети на
www.nocistrazivaca.com

“Екологија у служби “Coding Serbia
одрживог развоја” Conference”
Међународна конференција

Н

акон успешно одржана
три међународна научностручна скупа: Воде Србије
(2010), Земљиште, коришћење и
заштита (2011) и Обновљиви и
расположиви извори енергије
(2012), Међународна технолошка
менаџерска академија (МТМА)
организује конференцију под
називом “Екологија у служби одрживог развоја” која има за циљ да
обједини стручњаке из поља претходна три скупа, а који ће у оквиру
три дана трајања конференције
размењивати своја знања, искуства и достигнућа. Међународни
скуп одржаће се на Андревљу од
26. до 28. септембра 2013. Конференција је подељена у шест
секција: Воде Србије, Коришћење
и заштита земљишта, Обновљиви
и расположиви извори енергије, Екологија и привреда, Развој пројекта Опитног центра за
коришћење обновљивих и расположивих извора енергије, на крају
ће бити организован Округли сто
на теме предметног садржаја. У
окивиру конференције биће представљени и бројни пројекти зна-

М
чајни за развој и унапређење сектора привреде везаног за производњу и употребу обновљивих и
расположивих извора енергије,
а биће омогућено представљање
опреме и фирми. Последњег дана
конференције биће додељене
повеље новим члановима МТМА.
Конференцију организују поред

МТМА, Факултет техничких
наука, Пољопривредни факултет
из Новог Сада, Институт за ратарство и повртарство из Новог Сада
и Херсонски државни аграрни
универзитет из Украјине уз помоћ
Секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне
средине Владе Војводине.

е ђ у н а р од н а ко н ф е ренција “Coding Serbia
Conference” одржаће се
17. и 18. октобра у просторијама
НИС пословног центра у Новом
Саду у организацији компаније
„Codecentric“ d.o.o. Конференција ће окупити експерте за
софтверски инжењеринг који ће
са учесницима поделити своја
теоријска знања и практична
искуства у раду са Java, Big Data,
Cloud Computing, NoSQL, као и
многе друге теме о најнапред-

нијим технологијама програмирања. Скуп је намењен најширем кругу професионалаца који
су свакодневно пред изазовима
имплементације најновијих
техника и алата, као и младим
људима на завршним годинама
студија. Додатне информације о
самом програму конференције,
предавачима и ценама налазе се
на сајту www.codingserbia.com,
а сви заинтересовани студенти
остварују попуст уз приложен
оверен индекс.
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Милана Крстин - апсолвент на инжењерству и менаџменту у медијима

ПР манифестација 
„Тамбурица фест“ и 
„Тамбурашки сабор“

М

илана Крстин, апсолвент на
усмерењу менаџмент у медијима
инжењерског менаџмента знање
и искуство које је добила до сада на студијама искористила је у послу. Наиме,
ова млада и перспективна Новосађанка
била је ангажована као званичан ПР
манифестација „Тамбурица фест“ у
Новом Саду и „Тамбурашки сабор“ у
Дероњама. Милана за ФТН новине објашњава да велике манифестације као што
су ове, захтевају рад током целе године,
зато је неопходно имати одличан тим
људи где свако зна свој део посла.
-Ангажована сам била четири месеца,
без радног времена, што је подразумевало 24 сата на располагању свима у
тиму, представницима медијских кућа,
као и других организација са којима смо
сарађивали. Драго ми је што сам стекла одлично искуство и упознала посао
менаџера у правом светлу – истакла је

Милана. Највише се бавила комуникацијом са медијима: слала је саопштења
и обавештавала јавност о сваком новом
детаљу везаном за догађај.
- Ангажовање је подразумевало
стална гостовања на телевизијским и
радијским станицама, давање изјава за
штампане медије и интернет портале.
По завршетку пројекта имала сам обавезу да сакупим и архивирам комплетан press clipping објављен у вези са
ове две манифестације – каже Милана.
Највећи изазов за њу током ангажмана
био је како убедити незаинтересоване
медијске куће да објаве вест о догађају,
али добром комуникацијом и одличним
ставом као ПР успевала је да пређе све
препреке. Најпозитивнији утисак на
њу свакако су оставили људи са којима
је сарађивала - организациони тим који
јој је пружио максималну подршку и сву
помоћ која јој је била потребна током

рада. Знања која је добила на ФТН-у
искористила је током ангажмана на
ове две манифестације.
- Током четврте године имали
смо организоване посете
медијским кућама у Новом Саду
и Београду. Имала сам прилику
да се упознам са многим новинарима, уредницима, монтажерима који су нам показали
како у потпуности функционише нека медијска кућа.
Снимали смо студентску емисију у оквиру које
је свако од нас имао прилику да стане пред камеру
и увежба свој јавни наступ.
Члан сам Маркетинг тима
ФТН-а где се заиста може
видети прави пример ПР-а.
Ипак, тек на мастер студијама
очекује ме предмет конкретно
везан за односе са јавношћу –
објашњава Милана и додаје да
је посао ПР-а позив у којем себе
види и у будућности. Својим колегама са усмерења, као и свим академцима ФТН-а Милана поручује да
чаробне формуле до посла нема.
-Морају бити сигурни шта желе,
имати стрпљења и бити истрајни
у томе. Требало би да буду
спремни да раде као волонтери
или за мање хонораре уколико
у том послу виде неке друге
бенефите као што су искуство
и познанства. Седети код
куће, тражити кривце у систему, тренутној ситуацији
и општој незапослености
није решење – закључује
Милана.

Иван Дивјаковић – перформер и плесач

Одличан вид дружења, забаве и рекреације!

С

тудент четврте године
ГРИД-а Иван Дивјаковић,
бави се плесом и наступа као
перформер већ неколико година у
градовима широм региона. Штуле
и ватра уз обавезну специфичну,
тематску костимографију прате
сваки његов наступ. Иван за ФТН
новине каже да сваки перформанс
изгледа другачије, што превасходно зависи од реакције публике
и комуникације између њих.
- Перформанс на штулама
изискује одличне моторичке способности, одржавање равнотеже
поготово када су у кореографији
планирани скокови или трчање –
каже Иван, коме је највећи утисак
оставио боравак у Дубровнику,
где је провео два месеца и свакодневно наступао. Поред перформанса, Иван наступа и као плесач,
каже да је одувек волео уметност,
поготово покрет.
-Скоро деценију се бавим плесом који је творац покрета и без
њега ни перформанс не би био
успешан – наводи Иван. Сту-

дије на ГРИД-у нису
запостављене, четртву годину уписује
са оствареним просеком девет, а према
његовим речима
испити и предавања су свакако
примарна. Добра
о р га н и з а ц и ј а
је кључ успеха,
те тако Иван
све испите даје у
првим роковима
како би могао да
организује своје
наступе.
- Наступе не
доживаљам као
посао, већ као
одличан вид дружења, рекреације,
забаве и путовања. У
будућности себе видим као
графичког дизајнера, мада
плесом ћу се бавити докле
год будем физички спреман
– истиче Иван.

Наш колега: Марко Манојловић

Можемо да
покренемо
и развијамо
сопствене
пројекте!
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Шта после студија?

Знања стечена на
факултету, служе
нам као алат у послу!

С

тудент четврте године Рачунарства и аутоматике, на
студијском програму Примењене рачунарске науке и
информатика, Марко Манојловић
до сада је остварио просек 9,42.
Тренутно ради на изради дипломског рада. Марко се определио да
упише овај смер после завршене
техничке школе у којој се први
пут сусрео са програмирањем и
стручним знањем о функционисању рачунара. Марко планира да
упише мастер студије и уједно да
ради, на предлог проф. др Ивана
Луковића. Обављао је стручну
праксу у компанији “In2” из Београда и после одрађене праксе
одлучили су да га запосле.
-Током студирања студенти
стичу општа знања која нам омогућавају добру проходност у ИТ
компанијама. Практична знања
се стичу у последње две године
студирања где се начин полагања већине предмета одвија уз
израду тимских пројеката, који
готово да представљају реалне
пројекте што могу да потврдим из
мог личног искуства јер сам ово
лето провео на пракси у фирми
“In2” у Београду и Загребу – објашњава Марко. Марку и његовим
колегама са године посебан изазов представља и то што су сада
већ обучени да покрећу и развијају сопствене пројекте.
-Имамо довољно практичног
знања тако да можемо да развијамо игрице, популарне апликације на жељене платформе,
неке нове истраживачке облике
интеракције, алгоритме и још
много тога што је у нашем домену
– каже Марко и додаје да је то
заслуга професора и асистената

који су отворени за сарадњу. Он
би посебно издвојио због своје
посвећености проф. др Ивана
Луковића, који је као директор Департмана уједно и ослонац студентима за сва питања и
организацију студија. За добар
успех на студијама Марко каже
да је потребно уложити много
труда, рада и одрицања. Према
његовим речима пресудно је
и од великог значаја редовно
долажење на предавања и вежбе
током семестра.
- Веома је важна добра организација времена и активности, тако
да се паралелно могу успешно
обављати више различитих
активности које предмети захтевају. Можда све ово изгледа тешко,
али ако се све прихвати као изазов неће бити проблема – истиче
Марко. Слободно време проводи
са колегама и пријатељима из студентског дома. Хоби му је истраживање о будућим облицима
социјалних мрежа и интернет
комуникације.

М

астер инжењер енергетике и процесне технике Марко Панић студије енергетике и
процесне технике је завршио у мају ове
године. Ангажован је и ради у НИС-у у оквиру
Блока енергетика у Дирекцији за термогенерацију као инжењер термоенергетике.  Мастер рад
на тему „Математичка интерпретација нестационарних режима рада парне турбине ХТГЗ К-300240-1 инсталиране у ТЕ Гацко“ одбранио је код
проф. др Војина Грковића којем дугује велику
захвалност на стрпљењу и посвећеном времену.
Марко за ФТН новине објашњава да је са студија
на ФТН-у понео одличан микс доброг теоријског  
знања и практичног искуства професора који су
на најбољи начин преносили студентима.
-Од нас самих зависи колико смо спремни и
колико желимо да усвојима знања. Такође, веома
је важно да када се појаве препреке током студија,
не одустајемо, већ да на сваку гледамо као на изазов. За постизање резултата потребно је уложити
доста труда, али када смо већ ту, онда треба максимално искористити прилику и учити, јер знања
која стекнемо на факултету касније ће нам служити као алат у послу којим се будемо бавили –
наводи Марко.  Посао којим се Марко бави тиче се
искоришћења постојећих ресурса НИС-а као што
је растворени гас са нафтних поља, за стварање
сопствених генераторских капацитета, утилизацијом раствореног гаса путем когенерације. Гас
се користи за производњу електричне и топлотне

енергије. Произведена електрична енергија предаје се Електропривреди Србије, а топлотна енергија се користи за сопствене потребе. Он је такође
ангажован и на реализацији пројекта „Увођење
система управљања енергијом по међународном
стандарду ISO 500001:2011“ у компанију.
-Задатак који стоји испред нас је: смањити потрошњу енергетских ресурса да би се направио
ефикасан и модеран систем енергетског управљања у компанији. Ради се у мултидисциплинарном тиму који укључује инжењере из различитих
области и због тога је доста важан тимски дух –
истакао је Марко који је у компанији НИС запослен
скоро годину и по дана. Студентима Марко поручује да се више опредељују за студије енергетике
и процесне технике јер сматра да ће енергетика
бити носилац развоја привреде, а ту се пружају
многе шансе за запослење.
– Изузетно је важно, да се усавршавају што
се тиче страних језика јер ће им то у току рада
бити од великог значаја. Као подстрек може да
им буде информација да све колеге са моје генерације које су завршиле студије већ увелико раде
у својој струци – рекао је Марко и додао још да
сви они који имају могућности да за време студија живе у студентском дому ту могућност и
искористе, јер заједничким животом са колегама
стичу тимски дух и толеранцију на различитости
у мишљењима и понашању која ће им касније
требати у послу.
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Факултет студентима и запосленима

Нови амбијент
уз многобројне
повољности!
Н

а иницијату и предлог декана ФТН-а проф.
др Радета Дорословачког сутерен Факултета
техничких наука Наставног блока потпуно је
реновиран и сада поред ФТН клуба М где сви студенти и запослени могу да се освеже и проведу угодно
време, Факултет је обезбедио и фотокопирницу НБ,
као и ФТН књиговезницу. Координатор услужних
делатности Факултета техничких наука Маја Станић
позива све студенте и запослене да своје слободно
време проведу у клубу.
-Трудили смо се да услуге максимално прилагодимо
потребама студената, као и запослених. У клубу је свима
доступан бесплатан WiFi, а цене пића су веома приступачне. Такође, могу да потврдим да фотокопирница
НБ има најмање цене услуга на целом Универзитету
у Новом Саду, а књиговезница поред приступачних
цена, одржава и одличан квалитет – истакла је Маја.
Поред потпуно новог изгледа сутерена Наставног блока
ФТН-а, Управа Факултета је отворила и нову скриптарницу која се налази на улазу у Ф блок ФТН-а са десне
стране.
-Веома је важно истаћи да су запослени у ФТН клубу
М наши студенти, који су ангажовани преко студентске
задруге и самим тим имају прилику да на факултету на
којем студирају и зараде плату – рекла је Маја. Радно
време ФТН клуба М, фотокопирнице НБ, ФТН књиговезнице и скриптарнице је од 7 до 18 часова.
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