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Светосавска свечаност на Факултету
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ља Кристић мастер инжењер
заштите животне средине и
Ђорђије Дупљанин мастер
инжењер саобраћаја овогoдишњи су добитници Светосавске награде која се традиционално
додељује најбољим студентима нашег
факултета. За њихов остварен успех
од управе ФТН-а награђени су новчаном наградом од 40.000 динара и
пригодном књигом. Оља своја даља
усавршавања наставља у Немач-

стр. 3
кој у Истраживачком центру за биомасу, док је Ђорђије ангажован на
пројекту и своја даља истраживања
спроводиће на докторским студијама
на Департману за саобраћај. Традиционалну свечаност отворио је декан
ФТН-а проф. др Раде Дорословачки.
Наступио је хор Гимназије „Јован
Јовановић Змај“, а професор историје
Петар Ђурђев говорио је беседу о Светом Сави. У музичком програму наступиле су младе пијанисткиње са Акаде-

Прва жена на челу Савеза студената

мије уметности Јелена Бајић Бојанић
и Јулија Бал које су одсвирале композицију из Свите „Крцко Орашчић“.
Након тога уприличена је промоција
четири магистра, десет специјалиста,
93 мастер инжењера, 86 дипломираних инжењера и два инжењера. Најбољи студент у оквиру ове промоције
је такође Оља Кристић која је студије
завршила са просеком десет за пет
година и три месеца. Након доделе
диплома декан ФТН-а проф. др Раде

Дорословачки обратио се свим присутнима и честитао инжењерима на
успеху који су постигли стицањем
диплома ФТН-а, као и завршетком
битног поглавља у животу.
-Желим да читав радни век будете
вредни, мудри и надахнути новим
идејама, да будете спремни на промене које ће се сигурно дешавати у
периоду од 40 година, колико ће и
трајати ваш радни век. Долази нам
време микросистема, интелигент-

Неди Пиштињат награда од 2.500 долара

них система и виртуелних предузећа
и ви ћете бити део те будућности.
Знање које сте овде стекли је добра
основа за ваш почетак, али имајте
на уму да свако знање застарева за
седам година и зато га морате стално
обнављати и допуњавати. Ваш ФТН
ће вам увек бити на располагању за
ваша даља усавршавања и надам се
да ћете са поносом говорити о свом
факултету – казао је декан проф.
Дорословачки.

Интервју: проф. др Горан Стојановић
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Одржана свечана седница Савета Факултета техничких наука

Усвојен Извештај о пословању за 2012.
и План пословања ФТН-а за 2013. годину

Н

а последњој седници Савета
Факултета техничких наука
која је одржана 28. децембра
2012. године сви чланови на челу
са председником проф. др Браниславом Боровцем усвојили су
Извештај о пословању Факултета
за 2012. и усвојили План пословања за 2013. годину.

Извештај о пословању
ФТН-а за 2012. годину
– на акредитацији 86
студијских програма

Рад ФТН-а током 2012. године
одвијао се у складу са Планом
активности који је усвојен на седници Савета ФТН-а 28. децембра 2011. Обележена је 52. година
успешног рада и развоја и у том
смислу обављене су следеће
активности: завршена је градња
Научно-технолошког парка –
прва фаза од 2500 м², пуштен је
у погон лифт за особе са инвалидитетом, пуштена је у рад фотонапонска електрана и добијен је
статус повлашћеног произвођача
електричне енергије, завршени
су извођачки пројекти и добијена
грађевинска дозвола за градњу
друге фазе НТП-а од око 20.000
м², где је предвиђено улагање од
18.000.000 евра. Припремљена је и
предата документација за реакредитацију постојећих и акредитацију нових студијских програма.
Успешно је урађен поступак самовредновања ФТН-а као установе и
свих њених студијских програма.
Завршен поступак спољне контроле установе од стране Комисије за акредитацију и проверу
квалитета, при чему је Факултет
добио посебне похвале. Са радом
је почело и одељење ФТН-а у Лозници, као високошколске јединице без својства правног лица.
Акредитован је студијски про-

In Memoriam

Проф. др
Невенка Аџић
1953 – 2012.

грам Грађевинарства са Машинским факултетом у Краљеву. Уписана је седма генерација докторских студија. Добијена је дозвола
за извођење наставе на енглеском
језику за све студијске програме
основних академских, мастер и
докторских студија. Акредитована су два нова студијска програма. Предата је документација за акредитацију нових студијских програма и реакредитацију већ постојећих, и то укупно
86 студијских програма за све
нивое студија. Одржано је укупно
175.852 часа на 1.205 предмета. У
току је реализација 70 међународних пројеката – финансираних од стране Европске комисије или неке друге европске
организације. Реализују се 110
истраживања у оквиру пројекта
Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, од тога 46
где је ФТН носилац и 64 пројекта
где је Факултет учесник у истраживању. Наставници и асистенти
са ФТН-а су у протеклој години
објавили 202 рада у водећим светским часописима који се налазе
на ISI листи. Организована је 31
научно-стручна конференција
у свим областима. У протеклој
години штампало се 56 уџбеника у едицији „Техничке науке“,
осам монографија и један превод. У издавачку делатност уложено је више од 40.000 €. Када су у
питању финансије укупан приход
ФТН-а у 2012. години порастао је
у односу на 2011. годину за 16,28%
у динарима или 5,89% у еврима.
У сарадњи са студентским организацијама у жижи активности
су били: студентски стандард,
услови студирања, међународна
сарадња, културно–забавне
активности, „ијаде“, студентски
листови, информисање студе-
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ната, трибине, итд. ФТН новине
су прославиле други рођендан и
постале цењени лист намењен
студентима и запосленима
Факултета. До сада је штампано
23 броја. Студенти су организовали низ веома успешних размена
преко међународних студентских
организација. Студентски парламент је остваривао своју функцију и представници студената у
Наставно-научном већу и Савету
Факултета имали су веома активан однос. Одлуке су увек ишле у
правцу подстицања бољег успеха
и стварања добрих услова за студирање. Сви процеси на ФТН-у су
се одвијали у складу са успостављеним системом квалитета по
међународним стандардима ISO
9001-2008, ISO 14000 -2004 и ISO
18000-2004 што значи да је Факултет, у потпуности увео интегрисани систем квалитета (TQM).

План пословања за 2013.
годину – Доношење
новог статута и нове
организације ФТН-а

План и програм рада ФТН-а
почива на континуитету развоја институције, која је у предходном периоду израсла у
највећи факултет на Универзитету у Новом Саду и у Републици Србији. Факултет данас
чине: 13 департмана, осам стручних служби и 31 научно-стручних
центара са 1.041-им запосленим
наставником, сарадником и ваннаставним особљем. На Факултету се образује 10.261 студент на
основним академским студијама,
дипломским академским–мастер
студијама, основним струковним, специјалистичким струковним и специјалистичким
академским студијама и доктор-

ским студијама. Простире се на
преко 34.400 м2 простора у осам
зграда. ФТН ће се даље развијати
у правцу: остваривања квалитетних и разноврсних програма студија, непрестано их прилагођавајући савременим захтевима и
новим сазнањима, постизања
врхунских резултата у научноистраживачком раду, како на националном тако и на интернационалном нивоу, гарантујући заснованост наставе на савременим
научним сазнањима, унапређења
међународне сарадње, тј. обезбеђења размене знања на широком глобалном простору високог
образовања, обезбеђења стабилних извора финансирања за рад,
развој и опремање образовних и
истраживачких простора, побољшања материјалних услова рада
студената и наставника, повећања
просторних капацитета ФТН-а у
циљу подизања стандарда и квалитета рада, као и обезбеђења
услова за даљи развој и напредак. У плану је интензивирање
сарадње и трансфера знања у
привреду, а посебно иницирајући
и доприносећи бржем развоју
малих и средњих предузећа, развоја информационог система
компатибилног са информационим системом УНС-а, остваривања партнерског односа са студентима, у којој они имају пуна
права изражавања својих ставова и мишљења и учествовања
у доношењу одлука, које су битне
за квалитет, резултате и услове
студирања, унапређење библиотеке и услова за рад и учење студената, као и истраживачки рад
наставног особља ФТН-а. У плану
је доношење новог статута ФТН-а
и нове организације Факултета.
Отварање нових високошколских јединица без својства пра-

олектив Факултета техничких наука, опростио се од драге
колегинице проф. др Невенке Аџић која нас је изненада
напустила 30. децембра 2012. године. Комеморација у
њену част била је организована 4. јануара у Свечаној сали
ФТН-а. Великом броју колега обратили су се декан ФТН-а проф.
др Раде Дорословачки и проф. др Мила Стојаковић, директорица
Департмана за опште дисциплине у техници. Проф. др Невенка
Аџић је скоро цео свој радни век провела на Факултету техничких
наука, на Департману за опште дисциплине у техници, на Катедри
за математику. Постигла је импресивне научне резултати, највише
у области нумеричке анализе, спектралних метода и сингуларно
пертурбованих контурних проблема. Током своје наставничке
каријере протеклих година предавала је велики број предмета на
више студијских програма ФТН-а, што је представљало велики изазов, на који је она веома успешно одговорила максималним анга-

вног лица (одељења). Важно је
напоменути да ће програм рада у
области капиталних инвестиција
обухватити анализу постојећег
стања објеката у којима се обавља делатност Факултета, али
и потребе за простором сходно
обиму наставе, броју студената и
запослених. План у домену нових
инвестиција обухвата изградњу
објекта на локацији садашњег
ТМД-а који би се изградио након
рушења садашњег објекта. Током
претходне године урађена је сва
потребна пројектна документација, извршена је техничка контрола главних пројеката, прибављена дозвола за градњу. Тендер би требало да буде расписан током 2013. године, очекује
се градња у две фазе од 15.000
м2, обезбеђена средства у овом
тренутку су око десет милиона евра. Очекује се да градња
буде реализована у наредне две
до три године. Како би ФТН
задржао лидерску улогу у процесу реформе у Србији и региону, неопходно је да студенти, у
складу са Болоњским процесом,
буду препознати као партнери и
да управа и наставници, уважавајући студентске ставове, сугестије и идеје, унапређују и иновирају студијске програме и концепт студија. У том циљу ФТН ће
даље афирмисати учешће студената у доношењу одлука и
унапређењу наставног процеса,
што је кључно за развој партнерског односа наставника и студената. Студентски парламент ће
својим активностима оснажити
и делегирати студентима реалну
одговорност за развој ФТН-а, као
и јачати сарадњу засновану на
партнерском и равноправном
односу са студентима у оквиру
органа Факултета.

жовањем. Била је аутор или коаутор 15 уџбеника и збирки задатака из разних области математике, који су допринели квалитету
наставе и представљали велику помоћ студентима у савладавању
градива. У редовној настави са студентима радила је савесно,
часови су увек били темељно припремљени и педантно изведени.
Невенка је била омиљена и међу колегама и међу студентима.
Увек спремна за сарадњу, помоћ млађим асистентима, одлучна
у извршавању својих обавеза, вредна и поуздана. Студенти су је
волели и поштовали. Често и радо су тражили њену помоћ у савладавању наставног садржаја, а она им ју је несебично пружала. У
студентским анкетама је редовно добијала веома високе оцене,
што такође сведочи о њеном професионалном и одговорном
односу према наставним обавезама. Омиљена међу колегама,
увек је за свакога имала лепу реч, користан савет, охрабрење и
утеху у тешким тренуцима.
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Светосавска свечаност на Факултету
Ђорђије Дупљанин
мастер инжењер саобраћаја

Наставак усавршавања на
докторским студијама на ФТН-у

Ђ

орђије Дупљанин за ФТН новине каже да му
Светосавска награда много значи јер је то признање за труд који је уложен у току студирања,
а истовремено и подстицај за даље напредовање и
усавршавање.
- Уписао сам докторске студије и радићу као сарадник на пројекту, можда бих отишао у иностранство на неко одређено време ради усавршавања и
нових знања како бих то применио у струци – каже
Ђорђије. Током студирања никада није поништио
испит. Увек је све обавезе завршавао после јунског
испитног рока, а лето проводи у родном Хан Пијеску
у Републици Српској. За ФТН новине добитник Светосавске награде каже да је могао да упише факултет
у Босни, али је чуо да је ФТН добро организован и да
су услови студирања одлични.
-Знао сам да ћу уписати технику, али сам се двоумио између електротехнике и саобраћаја. Определио сам се за поштански саобраћај и телекомуникације, јер је то управо та комбинација коју сам желео
- прича двадесетдвогодишњи Дупљанин. У Нови Сад
је дошао са Вуковом дипломом из гимназије и како
каже, у почетку није „пуцао“ на висок просек. Занемарио је приче како су студије технике тешке. Обавезе је схватио озбиљно, редовно је учио, а онда су
почеле да се нижу десетке. Студије на ФТН-у памтиће као најлепши период живота.

Оља Кристић – мастер инжењер
заштите животне средине

Наставак едукације у Истраживачком
центру за биомасу у Лајпцигу

М

астер инжењер заштите животне средине
Оља Кристић лаурет је Светосавске награде.
За ФТН новине каже да јој ова награда пуно
значи јер за њу представља признање за труд и рад
који је уложила током школовања.
-Почаствована сам што сам једна од овогодишњих
носилаца Светосавске награде и драго ми је што
Факултет награђује и промовише успехе својих студената – истакла је Оља. Следећих шест месеци она
ће провести на пракси у Истраживачком центару за
биомасу у Лајпцигу у Немачкој за коју је добила стипеднију. Током студија на ФТН-у, Оља се истакла по
озбиљности и упорности и то како каже само када
су у питању предмети који су је посебно интересовали.
- Моја област интересовања су обновљиви извори
енергије, посебно они у оквиру пољопривреде, као
што су биогас, биодизел и др. На Међународном
конгресу “Екологија, здравље, рад, спорт” у Бањој
Луци објавила сам рад и боравила сам на двомесечној обуци у лабораторији у Сегедину у оквиру ИПА
пројкета у сарадњи са Мађарском – казала је Оља.
-Најбитније је да увек имаш позитиван став и да
се достојно бориш за оно што ти је битно и што на
неки начин заслужујеш – казала је Оља и нагласила
да ће своје студије памтити као један интересантан
и леп период у животу.

Интервју: проф. др Горан Стојановић, заменик покрајинског секретара за науку и технолошки развој Владе Војводине

Важно је знати да у науци
нема опуштања и пасивности!
Н
екадашњи добитник „Ђинђићеве
награде“, професор на Департману за енергетику, електронику
и телекомуникације, руководилац неколико значајних пројеката у позиву FP7
проф. др Горан Стојановић изабран је
за заменика покрајинског секретара за
науку и технолошки развој приликом
конституисања нове Владе Војводине.
Он за ФТН новине говори о изазовима
са којима се суочавају наши професори и истраживачи, а посебно истиче
активности Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој на
унапређењу науке и високог образовања у АП Војводини.
С обзиром да сте професор на ФТН
–у, сада као заменик покрајинског
секретара шта мислите колико се
Факултет техничких наука издваја од
осталих институција образовања по
науци и технолошком развоју? Које су
предности нашег факултета, а које су
мане?
На почетку треба рећи да је Факултет техничких наука препознатљива и
угледна институција, не само на територији АП Војводине, Србије, већ и у читавом региону. Наравно да су томе допринели, пре свега, колеге које раде на ФТН-у,
који се својим свакодневним радом труде
да оправдају име институције у којој су
запослени и да буду носилац њеног даљег
напретка и развоја. У науци је можда највидљивији динамичан прогрес ФТН-а у
односу на пре само пет или десет година.
Евидентан је повећан број научних радова
које професори и истраживачи са ФТН-а
публикују у часописима са SCI листе, што
свакако доприноси видљивости ФТН-а,
али и Универзитета у Новом Саду. Поред
овога, то с једне стране омогућава и нормалан процес напредовања младих наставника у виша наставна или научна звања,
али с друге стране представља гарант да
се на Факултету раде актуелна и квалитетна истраживања. У наредном периоду поред наставка оваквог тренда циљ
треба да нам буде и публиковање радова
у што респектабилнијим часописима (са
већим импакт фактором) како би поједине групе истраживача постајале препознатљиве на европској и светској научној
мапи и бивале пожељан партнер за следећи циклус европских пројеката у оквиру
ХОРИЗОН’2020. У домену технолошког развоја, нормално је и очекивати да
један факултет на коме се изучавају скоро
све техничке дисциплине и даје највеће
доприносе кроз нова техничка решења,
прототипове, патенте, итд. У читавом
региону ФТН је препознат као центар из
кога су многе, данас и више него успешне,
компаније почеле своје активности захваљујући предузетничком духу и култури
која се негује на ФТН-у. У наредном периоду се очекује да још већи број истраживачких група са ФТН-а патентира резултате својих истраживања и преточи их у
конкретне производе од којих ће и шира
друштвена заједница имати бенефит
Објављивање радова на ISI листи
је потврда компетентности рада професора и истраживача, али са друге
стране представља и велику обавезу
јер им то обезбеђује даљи напредак у
каријери. Да ли сматрате да се наставници и истраживачи на ФТН-у добро
сналазе узимајући у обзир све научне
делатности на ФТН-у?
Оно што је важно разумети је да нема
опуштања и пасивности. Данашњи ритам
развоја технологије и технике уопште је
толико брз и динамичан, па од истраживача захтева сталну будност и присутност у

области, пажљиво проучавање најновијих
научних радова, достигнућа и трендова.
Да је већина истраживача са ФТН-а схватила ову поруку сведочи и чињеница да је
публикација која се сваке године штампа,
а која обухвата списак свих публикованих
радова са SCI листе за претходну годину,
све дебља и садржајнија. У будућности
треба наставити са овим активностима
укључивањем што више младих истраживача. Чињеница да се на ФТН-у негују
различите дисциплине технике може бити
и погодност за истраживаче са ФТН-а, да
се више повезују у милтидисциплинарне
тимове, јер су данас обично такви и проблеми у индустрији и науци да захтевају
комбиновање знања и вештина из више
области. Мени је увек драго, када видим да
се на једном научном раду налазе аутори
са више катедри или чак више департмана, ФТН-а.
Велика је заинтересованост за докторске студије на ФТН-у. Колико је
данас тешко постати доктор наука
и шта све студенти треба да ураде и
постигну да би достојно могли да носе
титулу доктора наука?
Чињеница је да у складу са новим тростепеним системом образовања (усклађеним са Болоњском декларацијом) научници имају прилику да раније (то јест
млађи) дођу до титуле доктора наука.
Наравно, пре тога је неопходно завршити
основне (бечелор), академске (мастер)
и након тога докторске студије. Свакако
је фокусиран свакодневни рад докторанда пресудан да се овај период успешно
заврши, али је, такође, важна улога и
саветника односно ментора који треба да
води, помаже и брине о докторанду. Једна
од важних ставки да би се могло приступити одбрани докторске дисертације је и
публиковати научни рад у научном часопису са SCI листе. Ово је потврда квалитета истраживања и својеврсно признање
у међународним оквирима. У мени су још
увек жива сећања колико сам ја ишчекивао одговоре из уредништва часописа и
радовао се позитивној одлуци, као што
се и дан данас обрадујем. Читав тај процес од вештине писања научног рада,
процедуре слања рада, одговора на примедбе рецензената, читања завршне верзије рада до његовог публиковања представља драгоцено искуство које сваки
докторанд треба да прође неколико пута,
да би сутрадан био самосталан истраживач и након тога и лидер групе.Оно што
бих желео да нагласим је и неопходност
да током читаве каријере научници следе
принципе етике и морала у науци и то је

оно што својим сарадницима напомињем.
Често се каже и да вредност онога до чега
смо дошли ценимо тежином пута којим
смо прошли. Ако је циљ докторска дисертација онда треба рећи младим људима
да је лепота и у самом истраживању, али
свакако и у ономе што смо постигли, то
јест, дошли до титуле доктора наука. Тако
образовани млади људи имају и након тога
посебну одговорност за даљи развој своје
каријере, али и развој друштва у целини.
Какви су даљи планови Владе Војводине у погледу улагања у науку и технолошки развој? Шта је то што може у
старту да обрадује наше младе докторанде, истраживаче и наставнике?
Стратешко је опредељење Владе Војводине и Покрајинског секретаријата за
науку и технолошки развој да улагање у
образовање, науку и примењене истраживачке резултате у отварање погона нових
технологија, може донети одржив развој
нашег друштва и земље у целини. Поред
ове јасне визије, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој на челу
са проф. др Драгославом Петровићем је
направио и јасан план, програме и конкурсе чијом реализацијом желимо да се
унапреди наука у АП Војводини, а тиме
у ширем контексту гледано живот и рад
докторанда, истраживача и наставника. У
2013. години биће настављено суфинансирање учешћа наших истраживача на међународним скуповима, суфинансирање
организације научно-стручних скупова,
као и подршка пријави пројеката међународне сарадње и подршка одобреним
пројектима међународне сарадње. Поред
овога треба издвојити и могућност аплицирања са тзв. краткорочним пројектима
који су од посебног интереса за одрживи
развој у Аутономној Покрајини Војводини. Свакако планирамо да наставимо
активности суфинансирања радних места
истраживача повратника из иностранства и тзв. програма „прва шанса“ за ангажовање незапослених доктора наука на
територији АП Војводине. Све ово што
је наведено, уз константно ажурирање и
унапређивање базе података о научном
кадру и награде које додељује Секретаријат сведоче о креативности и свеобухватном приступу, веома стручног и професионалног, сарадничког тима проф. Петровића, чији један део имам привилегију да
будем и ја - тренутно у својству заменика
покрајинског секретара за науку и технолошки развој. У блиској будућности бих
волео да конкретни резултати буду мера
и оцена мог ангажовања и рада, као и да
говоре много више од речи и интервјуа.

4
Студенткиња инжењерског менаџмента Ана Гулић

Прва жена на Н
челу Савеза
студената од
оснивања ове
организације!

а конститутивној седници Скупштине Савеза
студената ФТН-а (ССФТН) изабрано је ново
руководство. По први пут у историји Савеза
студената ову организацију ће у наредних годину
дана водити, женско, студенткиња инжењерског
менаџмента Ана Гулић. На идеју да конкурише за
место председника ССФТН-а, за Ану је то био логичан сплет околности с обзиром на то да Департман
за индустријско инжењерство и менаџмент има највише студената и да самим тим треба да га води неко
из тих редова, са чиме су се сложили и остали представници департмана у Савезу.
Колико је била твоја ангажованост у ССФТН-а
да си добила подршку представника са свих
департмана?
Члан сам Савеза студената од прве године факултета. Била сам представник Савеза студената менаџмента и организовала сам Менаџеријаду 2012, као
највеће окупљање студената менаџмента. Такође,
сам организовала и креативну радионицу за писање
пројеката, Мотивациони викенд Савеза студената,
одлазак на Сајам књига у Београд, а сваке године на
моју иницијативу обележавамо на ФТН-у „Светски
дан борбе против сиде“. Активно сам учествовала у
свим другим акцијама ССФТН-а.
Колика је сада твоја одговорност с обзиром да
си прва председница од оснивања ове организације?
Одговорност је свакако изузетно велика с обзиром
да сам прва девојка која је добила не само озбиљну
функцију у удружењу него и на целом факултету. Овим
желим да будем подстицај млађим колегиницама да
се активније укључе у студентско организовање и преузму улогу носиоца нашег друштва у целини.
Да ли сматраш да можеш боље да водиш Савез
од твојих претходника?
Искрено се надам да ћу уз помоћ претходних председника и њихове савете и сугестије, успети да надмашим резултате остварене у претходном периоду.
Какви су даљи планови за ССФТН-а?
Скупштина ССФТН-а усвојила је листу планираних активности за 2013. годину. Поред већ традиционалних организовања „ијада“, издвојила бих трибину
и гостовање Београдског синдиката на ФТН-у. Предложила бих да сви они који су заинтересовани да се
укључе у наше акције и постану чланови ССФТН-а,
могу доћи сваког радног дана у просторије Савеза и
добити све потребне информације.
Да ли твоје место на челу ССФТН-а представља
неку врсту прекретнице за будући рад Савеза?
Потрудићу се да, својим радом у Савезу, афирмишем млађе колегинице да се активније укључе и да
више не сматрају да је студентско организовање само
“мушки” посао.

Некадашњи председници Савеза
студената, о новом руководству ССФТН-а

О

д оснивања Машинског факултета, па прерастања у Факултет
техничких наука, студенти су својим активностима дали веома значајан допринос развоју Факултета. Први пут били су организовани
као Савез студената, 1960/61. године, а водио га је Јован Вулић. Пракса
је показала да је Скупштина Савеза студената бирала изузетно способне
делегате који су касније остварили значајне пословне каријере. Неки од
њих за ФТН новине говоре о својим искуствима и саветују млађу колегиницу како да руководи најстаријом организацијом на ФТН-у.

Доц. др Ненад Симеуновић
Треба да ради у интересу својих
колега, а себи на част

Савез студената водио сам давне 1998.
године, у време санкција, али и великих
промена на Факултету. Био сам на челу сјајног тима, као први међу једнакима, тако да
смо имали енергије да у дело спроведемо
велики број активности. Радо се сећам тог
времена, јер сам стекао драгоцена искуства
и искрене пријатеље. У време када смо ми
студирали, за ФТН се говорило да га студирају паметни, сада се може рећи да смо и лепи, тако да је сасвим примерено да и Савез студената води достојан носилац ових епитета,
паметна и лепа. Уколико већ треба да је нешто посаветујем нека то
буде подсећање да све треба да ради у интересу својих колега, а себи
на част.

Мр Бранко Рондовић
Масовност даје снагу
организацији

На челу ССФТН сам био током 1999.
године. Нажалост, ту годину је обележило бомбардовање и требало је вратити
студенстки живот у нормалне токове.
Настојали смо да различитим акцијама окупимо што већи број студената и мислим да
смо у великој мери и успевали. Организовали смо спортске манифестације, представе, трибине о студентском стандарду и
процесу студирања. Организовано одлазили на сајмове, утакмице...
Сећам се да смо поједине филмске пројекције продавали са попустом
и по неколико стотина карата. Од тада до данас Факултет се у великој мери изменио и добро је што и Савез прати тај тренд промена. У
сваком случају мислим да је масовност оно што даје снагу студентској
организацији, а чињеница да је дама на челу организације свакако
позитивно утиче на имиџ и чини организацију атрактивнијом.

Доц. др Бојан Лалић
Колегиница се истакла својим
квалитетима

Савез студената водио сам 2000. године,
коју памтим као годину где сам се први пут
сусрео са управљањем и научио прве кораке
како један менаџер треба да се понаша при
вођењу организације. Развој Савеза студената обележила је такође и озбиљна сарадња
са управом Факултета. Тада су биле велике
промене у држави које су се одразиле на
ФТН, па тако и на нашу организацију. У сваком случају било је веома инспиративно
водити Савез. Не сматрам да ће то што сада први пут студенткиња
води Савез довести до неких изузетних промена у организацији самим
тим што је женско, али се надам да се она доказала својим квалитетима
и да ју је одговорно ангажовање у Савезу довело до места председника.
Саветујем јој да буде упорна и да заступа интересе студената.

Примопредаја дужности председника Савеза студената - како је то изгледало пре 15 година

• Ненад Симеуновић предаје кљу

чеве Савеза студената Бранку

Рондовићу

• Драган Котарлић, Бранко Ронд

овић, Борис Булајић, Ненад Симе

уновић и Бојан Лалић

Маркетинг служба амбициозно у нову промотивну кампању

Више од осамдесет студената у
тиму за промоције Факултета

М

аркетинг служба
ФТН-а креће амбициозно у нову промотивну кампању. После
вишемесечног креативног
рада и истраживања, са
новим аутентичним графичким решењима, Факултет ће се представити на
Сајму образовања „Путокази 2013“. После сајма,
Маркетинг тим ФТН-а
креће у промотивну кампању по средњим школама,
где ће посетити преко 60
средњих школа, у више од
30 градова Србије и Републике Српске.
Као и претходних година
ФТН са потенцијалним студентима комуницира кроз
друштвене мреже фејсбук и
твитер. Fun page под нази-

вом: „Факултет техничких
наука – Нови Сад“ броји
близу 7.000 чланова. Фејсбук група “Бићу студент
ФТН – упис 2013“ окупила
је до сада преко 500 чланова, који имају могућност да постављају питања
о факултету, студијским
програмима, пријемном
испиту итд. Предност овог
типа мреже је у томе што се
јако брзо шири и добија на
популарности.
- Овај начин комуникације доприноси већој персонализацији односа са
матурантима у току њиховог одлучивања за упис
на ФТН. Матуранти имају
могућност да постављају
питања о факултету и сту-

дијским програмима.
Одговоре добијају, у веома
кратком року од запослених и сарадника Маркетинг службе, шефа Студентске службе Андрее
Беванде Кун и Маркетинг
тима, који је састављен од
студената различитих студијских области – објашњава Марија Јовановић,
пр ФТН-а. Сваке године,
Маркетинг тим постаје
богатији за нове чланове.
Тим тренутно броји око 80
студената и спреман је за
промотивне активности
које ће трајати све до уписа
нове генерације студената.
Неки од чланова овог тима
поделили су искуства и
пренели утиске са промоција и комуникација
преко друштених мрежа. У
питању су студенти којима
су чланови тима претходне
године успешно презентовали ФТН и на тај начин их
довели на наш факултет, а
такође искуства су поделили и чланови тима који
већ неколико година учествују у промоцијама ФТН-а.

АНКЕТА - Искуства наших академаца
Мирослав Цвијановић, прва
година, Заштита на раду, Нови Сад
У моју средњу школу дошли су
представници Маркетинг тима и
на тај начин сам остварио први
контакт са Факултетом. Презентација је била одлично урађена, чланови тима су веома лепо презентовали студијске програме. Имали
су спремне одговоре на сва наша
питања. На промоцији сам схватио да је ФТН дефинитивно мој избор.
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Атина Грк, прва година,
Грађевинарство, Гајдобра
Највише информација о ФТН-у сам
добијала преко фејсбук странице.
Редовно сам је посећивала, разговарала са колегама, читала искуства старијих студената и њихове
савете. Била сам веома задовољна
јер сам све потребне информације
добијала и нисам имала потребе да
се даље распитујем. Сматрам да тим који води страницу
је веома ажуран, редован и некада нисам могла веровати да и у поноћ одговарају на питања будућих бруцоша
који се припремају за пријемни испит.

Ненад Дураковић, друга година,
Грађевинарство, Зрењанин
Најактивнији сам на фејсбук
мрежи. Одговарам на велики спектар питања, највише ме питају: о
студентском животу, шта ће и како
ће након завршетка студија и где
могу да се запосле. Распитују се
о професорима, асистентима са
свих смерова, тако да ја морам
бити информисан о свим студијским програмима и
наставницима на њима. Интересује их, такође да ли
су пријемни тешки, где да набаве збирку задатака из
математике. Редовно питају каква је управа и колико
је флексибилна. Интересује их студентско организовање, екскурзије, „ијаде“. Кад упишу ФТН питају ме где
је који кабинет, у коју организацију да се учлане итд. Рад
у Маркетинг тиму и на друштвеној мрежи ми представља
велико задовољство, јер ми је пре свега драго да свако
коме сам помогао добијем одговор да се снашао, да је
пронашао себе, да је задовољан факултетом.

Млади истраживачи предуслов за оснивање
Фраунхоферовог института у Новом Саду

Д

стручњаци са великим искуством као што
је проф. др Илија Ћосић са којим негује
успешну сарадњу више од три деценије.
Гостујући професор ФТН-а, а редовни
професор на Техничком универзитету у
Бечу проф. др Бранко Каталинић истакао
је да је сарадња са ФТН-ом већ попримила
оквире правог пријатељства, јер већ неколико година са нашим факултетом сарађује
веома блиско.
- За више од деценије колико сарађујемо
развио се један дубоки респект. Проф.
Ћосић и ја заједно смо основали интернационалну докторску школу у оквиру
ДАААМ организације – казао је проф.
Каталинић. С обзиром да је наш гостујући

GAMM конференција у Новом Саду
Велика и веома значајна конференција из области примењене математике и мехнике GAМM 2013
одржаће се у Новом Саду од 18-22. марта 2013, по
84. пут. Овај престижни скуп окупља између 600800 учесника који ће презентовати своја истраживања из поменутих области. Међународна
асоцијација за примењену математику и механику GAМM основана је 1922. године, а последњи
скуп на просторима бивше СФРЈ одржан је у Дубровнику 1985. Традиционално ово друштво негује
међународну сарадњу у области примењене
математике, као и у свим областима механике
и физике који чине темеље инжењерских наука.

Милица Којић, трећа година,
Грађевинарство, Нови Сад
Лично ме испуњава рад са колегама у тиму у којем сам већ трећу
годину, радујем се сваке године
кад крећу промоције. Са будућим
колегама волим да делим своја
искуства стечена на факултету.
При одласку у сваки град, а током
промоције обиђемо и неколико
десетина градова упознамо се са стручним средњим
школама и гимназијама. Највеће задовољство ми је
кад видим своје будуће колеге како са великим интересовањем слушају шта им ја говорим о ФТН-у. Рад у
Маркетинг тиму омогућио ми је да лакше савладавам
неке препреке када је у питању јавни наступ, а и стекела сам лепо искуство.

Платформе знања довеле врхунске стручњаке на ФТН

окторску дисертацију под називом „Платформе знања – услови
настанка, концепти и модел“ одбранио је недавно мр Жељко Текић. У комисији за овај докторат били су: проф.
др Дитер Шпат, директор Фраунхофер
инстутута у Штутгарту, проф. др Бранко
Каталинић са Техничког универзитета
у Бечу, проф. др Илија Ћосић, проф. др
Радо Максимовић, проф. др Стеван Станковски и проф. др Драган Кукољ. Проф.
др Дитер Шпат за ФТН новине указао је
на велики потенцијал наших професора
и докторанада и осврнуо се на могућност
формирања Фраунхоферовог института у
Новом Саду.
-Свакако да смо разматрали и разговарали о могућностима ширењa мреже
нашег института на Нови Сад и Војводину,
међутим, да би се то реализовало потребна
нам је и велика подршка Владе Војводине,
а ја лично сматрам да ту не би требало да
буде проблема и да ћемо у неком наредном
периоду то успети да и остваримо – казао
је проф. Шпат. Он је нагласио још да је изузетно важно имати конекцију између универзитета и привреде. Са одушевљењем
је говорио да су за сарадњу са Фраунхофер инситутом потребни пре свега млади
људи као што је Жељко Текић и врхунски

вести

професор на Департману за индустријско
инжењерство и менаџмент проф. Каталинић за ФТН новине казао је да му је докторат Жељка Текића један од омиљених
јер пре свега говори о области која се не
бави рутинском ствари унутар технике,
већ о осветљавању једне конфузне ситуације где се пуно тога догађа, а нико не зна
нити може да дефинише шта се ту запрво
догађа.
- Надам се да ће бити још нових кандидата са вашег факултета којима ћу бити
ментор или члан комисије, јер се види да
овде студенти имају исправну оријентацију и веома велики потенцијал – закључио је проф. Каталинић.

ФТН на Сајму у Бачком Петровцу

Маркетинг тим представио је Факултет
техничких наука на Сајму факултета у Бачком
Петровцу који се одржао у Гимназији „Јан Колар“.
Матуранти Гимназије имали су прилике да се
упознају са студијским програмима и условима
студирања на Факултету техничких наука.

Инфо - дан “Повратак електронике”
У сарадњи са Катедром за електронику у Свечаној
сали ФТН-а одржан је Инфо - дан „Повратак електронике“. Студентима су се том приликом обратили
декан ФТН-а проф.др Раде Дорословачки и заменик
покрајинског секретара за науку и технолошки развој проф. др Горан Стојановић. Декан проф. Дорословачки оценио је да су овакве манифестације
веома значајне и да доприносе угледу Факултета, док
је проф. Стојановић истакао да је електроника специфична по томе, јер се у раду одмах виде резултати.
Он се посебно захвалио доц. др Мирјани Виденовић
Мишић на организацији Инфо-дана. На манифестацији „Повратак електронике“ представиле су се неколико компанија: „Novilog”, „Frobas”, „Elsys Eastern
Europe”,“TES Electronic Solutions”,”mikroElekronika”
i “Methods2Business”.

Апел за помоћ Марку Марчети,
апсолвенту грађевине
Апсолвент грађевине Марко Марчета са Факултета техничких наука, тешко је повређен у септембру 2012. године. Марко се после дужег стања
коме и даље налази на болничком лечењу. Овом
приликом породица нашег колеге обраћа се свима
који су у могућности да финансијски помогну да се
Марко избори са тешком несрећом.
Жиро рачуни:
170-0010000243598-65 UniCredit banka
RS35170001000024300113 UniCredit banka
(девизни рачун)
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Први пут испред студената

Нови сарадници у настави:

Рената Вадерна
(УНО-прим. рач. науке и информ.)
Игор Цвердељ-Фогараши
(УНО-прим. рач. науке и информ.)
Ивковић Жељко
(УНО-прим. рач. науке и информ.)
Роберт Молнар
(УНО-прим. рач. науке и информ.)
Бранислав Кордић
(УНО-рач. тех. и рач. комун,)
Роберт Лакатош
(УНО-физика)

Обележена пета годишњица рада Удружења универзитетских наставника и научника Војводине

Урученa Повеља за допринос
унапређењу и афирмацији рада

Нови асистенти:

Иван Поважан
(УНО-реч. техника и рач. комун.)
Ивана Мараш
(УНО-арх-урб. планирање, пројект. и теорија)
Гајо Петровић
(УНО-прим. рач. науке и информ.)
Марко Јоцић
(УНО-прим. рач. науке и информ.)
Дамир Ђозић
(УНО-аут. и управ. системима)
Горан Крајоски
(УНО-аут. и управ. системима)

Бирани за асистента:

Иван Васиљевић
(УНО-прим. рач. науке и информ.)
Милан Вртунски
(УНО-аутом. и управ. сист.-геоинф.)
Сања Ожват
(УНО-мех. дефор. тела)
Александар Николић
(УНО-прим. рач. науке и информ.)
Владимир Димитриески
(УНО-прим. рач. науке и информ.)
Дејан Мијић
(УНО-прим. рач. науке и информ.)

Поново бирани за асистента:

Мр Вишња Михајловић
(УНО-инж. заш. жив. средине)
Мр Слободан Ташин
(УНО-прем. механика флуида - хидроп. техника)
Мр Андрија Рашета
(УНО-теорија конструкција)
Анка Старчев-Ћурчин
(УНО-конструкције у грађевинарству)

Изабрани за доцента:

Др Душан Мајсторовић
(УНО-реч. техника и рач. комун.)
Др Стеван Гостојић
(УНО-прим. рач. науке и информ.)
Др Иван Мезеи
(УНО-електроника)
Др Дејан Лукић
(УНО-техноек. процеси, техноек. опт. и вирт. прој.)

Поново бирани за доцента:
Др Ненад Катић
(УНО-електроенергетика)
Др Дарко Милутин
(УНО-хидротехника)

Бирани за ванредног професора:

Др Владан Радловачки
(УНО-квалитет, ефективност и логистика)
Др Милица Вучинић-Васић
(УНО-физика)
Др Дубравко Ћулибрк
(УНО-инф-ком. системи)
Др Маша Букуров
(УНО-прем. механика флуида - хидроп. техника)

Поново бирани за ванредног професора:
Др Горан Швенда
(УНО-електроенергетика)

Бирани за редовног професора:

Др Мирјана Суботин Николић
(УНО-умет. прим. на арх. тех. и дизајн)

У

дружење универзитетскиx наставника и научника Војводине обележило је пету годишњицу рада. На
свечаности која је одржана у Свечаној
сали ФТН-а председник ове организације, проф. др Драган Шешлија, уручио је Повељу за допринос унапређењу
и афирмацији рада Удружења. Повељу
су добили: председник Владе АП
Војводине др Бојан Пајтић, проф. др
Драгослав Петровић, потпредседник
Владе Војводине и покрајински секретар за науку и технолошки развој, ректор УНС-а проф. др Мирослав Весковић, проф. др Илија Ћосић са ФТН-а,
проф. др Милена Микалачки са Факултета за спорт и физичко васпитање,
директор Новосадског сајма мр Горан
Васић и директор компаније “Stylos”
Бошко Блажић. Поздрављајући присутне универзитетске наставнике и
научнике из Војводине, председник
Удружења проф. др Драган Шешлија
је подсетио да је датум обележавања
Дана Удружења везан за 24. јануар,
када се конституисало у данашњем
облику спајањем постојећих удружења,
са идејом да нови почетак буде и почетак свежег, новог духа у раду ове организације. Потпредседник Владе Војво-

дине и покрајински секретар за науку
и технолошки развој проф. др Драгослав Петровић је тим поводом рекао
да је формирањем Удружења преовладала одговорност научних радника и
наставника да само заједнички могу
дати битан допринос развоју образовања и науке у Покрајини.
- То је у сваком случају допринело
да је УНС учетворостручио број научних радова у најистакнутијим светским часописима и тако ушао у групу
од 750 најистакнутијих универзитета.
Ако се узме у обзир да се ради о 20.000
реномираних научних и образовних
установа, то говори о томе да Новосадски универзитет може да представља
веома значајан чинилац афирмације и
развоја не само Покрајине, већ и целе
државе – истакао је проф. Петровић.
Примајући Повељу, проф. др Петровић је рекао да ће Влада Војводине,
заједно са УНС-ом, учинити све што
је потребно да у наредне две до три
године овај универзитет буде међу 500
на Шангајској листи. Лауреат повеље
са ФТН-а проф. др Илија Ћосић истакао је да је Повеља награда не само за
њега као појединца, него за цео Факултет техничких наука.

Нови ТЕМПУС пројекат

Унапређење образовања у Србији и БиХ у области развоја производа

У

оквиру ТЕМПУС IV програма прихваћен је за финансирање пројекат под насловом: „Унапређење
образовања на универзитетима у
Србији и БиХ у области развоја производа (Improvement of product
development studies in Serbia and Bosnia
and Herzegovina (IPROD)“. Координатор пројекта је Универзитет у Нишу, а
партнер универзитети су: из ЕУ Универзитет у Карлсруеу (Немачка) Универзитет ФДИБА из Софије (Бугарска) и
Универзитет у Братислави (Словачка);
из Србије универзитети у Новом Саду,
Београду и Крагујевцу; из БиХ универзитети у Источном Сарајеву, Бањој
Луци и Мостару. Руководилац пројекта је проф. др Војислав Милтеновић.
Основна сврха пројекта је унапређење
образовања у области индустријског
развоја производа, ради побољшања
конкурентске способности привреде
на регионалном нивоу. Специфични
циљеви пројекта су: успостављање

нових студијских програма у области
менаџмента развојем производа, иновационог менаџмента и развоја екопроизвода на партнерским универзитетима, организовање специјалистичких курсева за људске ресурсе ангажоване на пословима развоја производа,
организовање преквалификационих
курсева за незапослена лица са циљем
њиховог оспособљавања за послове
модерног индустријског развоја производа и модернизација образовања у
области развоја производа на високим
школама путем програма обуке наставника и сарадника. Први састанак у
оквиру овог пројекта (Kick off - Meeting)
одржан од 11. до 14. децембра на Универзитету у Нишу. На састанку су дефинисане активности учесника пројекта
у наредном периоду. Представници
Универзитета у Новом Саду са Факултета техничких наука на овом састанку
су били: проф. др Синиша Кузмановић
и асистент мр Милан Рацков.

НАШ КОЛЕГА: Стефан Ђурђевић

Знање човека чини срећним и испуњеним
сматра веома јаком.
- Оцене су део нашег рада
и спремности да се покажемо
на испиту колико смо научили
и ту је потребно да будемо
реално оцењени. Веома сам
срећан што су професори за
сва моја интересовања имали
разумевања – каже Стефан.
Време које проводи на факултету Стефан не мери, јер му је
право задовољство да за рачунаром пројектује у 3Д-у различите моделе и анимације аутомобила, мобилних телефона,
итд.
- Током студија
почео сам да
се укључујем у

Отворен конкурс за програм
Campus Europae

Стекните искуство
на Универзитетима
широм Европе!

практичан рад, па сам тако
радио на решењу климатизације електричних аутомобила
са тимом експерата из Београда. Ишао сам на балканско
такмичење у Загреб из области графичког инжењерства и
дизајна и тим који сам ја водио
освојио је прво место – каже
Стефан. Планира да упише
докторске студије, али када се
стекну услови за то, при
том не жели да аплицира за стипендије у
иностранство јер сматра да знања која је
стекао и која ће стећи
на ФТН-у не заостају
од онога што се ради на
другим факултетима
у свету.

Највећа срећа за њега ће бити
да му се остваре могућности
да све што научи пренесе другима.
- Поручио бих млађим колегама да пуно раде и уче јер
знање једино човека чини
испуњеним и срећним, а претпостављам да моје колеге који
се опредељују за овај смер већ у
старту знају шта је то што им се
највише свиђа – додаје Стефан.
Своје слободно време користи
за одмор, нарочито на путовања, изласке са друштвом,
као и вежбање у теретани.

Студенткињу мастер студијa Неду Пиштињат

Компанија „Huawei“
наградила са 2.500 долара

Студентски живот и његово
неговање највише се одражава преко
многобројних активности студентских
организација. Питали смо колеге колико
за њих значи учешће у организацијама и
каква искуства су стекли до сада.
Дамјан Вучић,
четврта година, Е1
Потпредседник сам Студентског парламента и
председник Савеза студената за мој смер. Сматрам да је изузетно важно
да студенти узму активно
учешће у организацијама,
а такође, се на дам
још бољој сара дњи
међу
ст удентским
организацијама.
Јелена Бубњевић,
четврта година, ИИМ
Одлично је то што студенти
ФТН-а узимају активно
учешће у организацијама.
На тај начин студентски
дани им пролазе лепше, а
и стичу разна искуства, јер
студентске организације
нуде много тога. Поред тога
имају прилику да упознају
колегe са других смерова.
Марко Обрадовић,
четврта година,
саобраћај
Бити
члан
неке
организације, идеална је
прилика да студенти надограде своја знања, отворе
нове видике и стекну нова
познанства са колегама
како из земље, тако и из
иностранства. Поручио
бих свим студентима да
узму активно учешће у
организацијама.
Тијана Радочај,
четврта година, ИИМ
До сада нисам била
члан ниједне студентске
организације. Не верујем
ни да ћу се учланити јер
тренутно немам времене
за такве активности. С
обзиром да долазим са
другог факултета, у плану
ми је само да редовно
полажем испите.

К

онкурс за размену студената у оквиру
програма Campus Europae током академске 2013/14 године отворен је до
15.02.2013. Позив је отворен за студенте
ФТН-а који ће током наредне академске
године похађати трећу, четврту годину или
мастер студије: електротехнике, рачунарства,
архитектуре, машинства, грађевинарства,
инжењерства заштите животне средине и
инжењерског менаџмента. Секретар Campus
Europae комитета за техничке науке на Универзитету у Новом Саду Ана Јожа саветује све
заинтересоване студенте да претходно провере да ли на другом универзитету постоји
одговарајући студијски програм.
- Тренутно је на Campus Europae размени
осам студената нашег факултета, а искрено се
надам да ће се тај број и повећати у наредној
академској години. Као и претходних година
за пријављивање на конкурс потребно је
послати или лично предати следећу документацију: кратаку биографију на српском
или енглеском језику, мотивационо писмо
на енглеском језику и уверење о положеним
испитима и години студија – каже Ана. За
све студенте који имају просек оцена изнад
девет УНС ће аплицирати код Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој за средства за суфинансирање животних трошкова током студијског боравка. Ана
истиче још да је само студирање на партнерском универзитету бесплатно за све студенте
и за оне који имају просек оцена испод девет,
односно нема школарине. Партнерски универзитети у мрежи Campus Europae у школској 2013/2014. год су: Универзитет у Авиеру
(Португалија), Универзитет у Алкали (Шпанија), Универзитет у Нансија (Француска),
Технички универзитет у Лођу (Пољска),
Универзитет Гази (Турска), Технолошки
факултет у Талину (Естонија), Универзитет
у Великом Новогаду (Русија), Универзитет
у Јоенсуу (Финска), Универзитет у Каунасу
(Литванија).

реч студената

Перспективе кроз
студентске организације!

Н

еда Пиштињат, студенткиња
мастер студија на смеру телекомуникације, комуникационе технологије и обрада сигнала за заслужен успех
на студијама који је остварила са просеком десет, од компаније „Huawei“ добила
је награду од 2.500 долара. Ова млада и
успешна инжењерка била је веома изненађена када је чула да је освојила тако
вредно признање, с обзиром на то да
није размишљала о било каквом избору,
нити да оно што она ради неко прати и
вреднује.
-Награда ми ласка и представља подстрек да наставим даље, потрошићу је
на краће путовање, обновићу технику,
али то није ништа у поређењу са осећајем
који ме је пратио да сама себи могу то да
приуштим – каже за ФТН новине Неда.
Њена интересовања иду у правцу обраде
биомедицинских сигнала. У питању су
начини на које техника може да помогне
медицини у бољем спознавању људског
тела, као и аналогије технике и физологије човека помоћу којих технологија на
све бољи начин може да одговори потребама човека. У будућности жели да
се бави научним радом и да упише докторске студије, као и да своја истраживања примењује у привреди.

-Волела бих да о области коју волим
чујем на неком од иностраних факултету, тако да ми је идеја да део докторских студија завршим у иностранству.
У овом тренутку још немам јасне планове за будућност, сада сам фокусирана
на мастер студије – објашњава Неда.
Сматра да није направила грешку када
је уписала ФТН, а према њеним речима
показало се да на ФТН-у има пуно дивних људи, професора и асистената.
-Још од прве године имам веома
добре односе са професорима математике проф. др Илијом Ковачевићем и
деканом проф. др Радетом Дорословачким, као и са професорима физике
проф. др Миљком Сатарићем и Недом
Пекарић. Предавањима код проф. др
Жељана Трповског која су почињала у
седам ујутру, посебно сам се радовала.
Издвојила бих још и проф. др Небојшу
Ралевића који прати наш рад и који ми
је пружио велику помоћ у припремама
за такмичење из математике. Посебно
добру сарадњу имам са мојом менторком проф. др Татјаном Лончар Турукало
и проф. др Драганом Бајић, много су ми
помогле приликом израде бечелор рада,
а ускоро нас чека и мастер рад – закључује Неда.

Горан Шашић,
четврта година, Е2
Студентске организације
пружају колегама низ веома
корисних могућности. Кроз
забаву студенти имају прилику да стекну доста нових
знања, да посете друге
универзитете како у градовима у Србији, тако и у
иностранству.
Милица Јовичић,
друга година, Е2
Мислим да је чланство у ст удентским
организацијама феноменална ствар. Због активног учешћа у организацији
мени су студије много
испуњеније. Саветовала
бих свим колегама и колегиницама да се учлане и
тиме стекну незаборавна
искуства на студијама.



С

тудент мастер студија Стефан Ђурђевић, основне
студије на ГРИД-у завршио је са просечном оценом
десет. У првом разреду основне
школе добио је компјутер и за
кратко време схватио је да су
игрице и анимације његов свет.
Још у основној школи је почео
да прави цртане филмове.
- Сећам се да сам правио
Симсонове, сестра ми је позамљивала глас за женске ликове.
Са веб-камером сам фотографисао играчке у соби и онда их
анимирао. У седмом разреду
основне школе почео сам да
радим у 3Д-у. Ишао сам на разна
такмичења. Себе нисам видео
ни на једном другом факултету, осим на ФТН-у и наравно
нисам се покајао – објашњава
Стефан. Он сматра да успех на
овим студијама долази уз пуно
рада, али пре свега и велике
радозналости. Истиче да је
сарадња са професорима веома
битна и то у контексту препознавања интересовања студената, а своју комуникацију са
наставницима и сарадницима



7

фото вест

Пауница на прозору ИТЦ-а

На прозор првог спрата канцеларије доц. др Слободана Мораче и асистенкиње Данијеле Грачанин
на ИТЦ-у слетела је пауница и задржала се неколико сати. Занимљивот је то, што се вратила и
сутрадан и на истом месту провела неко време.

8
Стручна екскурзија

Студенти Департмана за
производно машинство у
посети д.о.о. „Колубара метал“

У

з подршку деканата Факултета техничких наука и директора Департмана за производно машинство проф. др Миодрага Хаџистевића, организована
је стручна екскурзија коју је водио
проф. др Богдан Совиљ. Екскурзија
је организована у циљу упознавања
студената треће и четврте године
са тренутним стањем и распложивим капацитетима наше привреде. Обишли су производни

погон д.о.о. „Колубара метал“ где
је им је представљена фирма од
стране инжењерског тима, имали
су прилике да се детаљно упознају
са технологијама које се користе
при изради и репарацији делова
мегаструктурних машина, са
акцентом на употребу гигантских
стругова и глодалица. Након обиласка производних погона, уследио је одлазак на коп на ком су
наши академци имали прилике

да виде мегаструктурне машине у
радним условима, потом су посетили и Фабрику пољопривредних
машина и алатки „Агромеханика“
Бољевац. У фабрици су се студенти, упознали са свим фазама
од припреме материјала, његове
грубе машинске обраде, обраде
технологијама спајања и обликовања, завршне машинске обраде,
термичке обраде, па до контроле,
монтаже и фарбања.

Сарадња Канцеларије за међународну
сарадњу и Студентског парламента ФТН-а

Одржан шаховски турнир

Студенткиње надјачале колеге

Велико интересовање
студената за програме размене

Н

а Шаховском турниру који је традиционално
девети пут одржан у организацији Студентске
асоцијације у Клубу наставника, прво место
освојила је студенткиња одељења из Инђије
Олгица Ђуровић, друго је припало студенткињи
саобраћаја Јелени Тривуновић. Треће и четврто
место освојили су асистенти са Катедре за електронику Вук Вранковић и Владимир Рајс. Председник
ове организације и организатор турнира Никола
Стојков каже за ФТН новине да се ова манифестација организује у циљу што бољег друштвеног
ангажовања, а и културног уздизања наших академаца и младих наставника на ФТН-у. Шаховски турнир организује се такође и у знак сећања на једног
од највећих шахиста свих времена Бобија Фишера.
Следећи турнир је на нивоу Универзитета у Новом
Саду и биће одржан за неколико месеци, такође у
организацији Студентске асоцијације.

Кошаркашка екипа ФТН-а

Амбиције остале исте шампиони универзитетске лиге

П

осле паузе због новогодишњих празника поново
на нашем факултету крећу
спортске активности. У овом
броју ФТН новина представљамо
вам једну од најтрофејнијих
екипа на Универзитету у Новом
Саду, у питању је наш кошаркашки тим, који је у последњих
пет година три пута освајао шампионски пехар. Тренер ове екипе
Дејан Крсмановић за ФТН новине
објашњава да иако је тим прошле
године изгубио полуфиналну
утакмицу, а са тиме и шансу да
се поново одбрани титула, ове
године је у плану да са подмлађеним тимом освојимо пехар.
- Надам се да ће играчи имати
поверења у мене као што и ја имам
у њих – навео је Крсмановић.
Капитен екипе Ален Љешић као
најстарији и најискуснији играч
у тиму истиче да му је велика част
да предводи нову екипу.
- Искрено се надам се да ћу
својим знањем и искуством
допринети да ова екипа понови
успехе претходних генерација и
оправда улогу једног од фаворита

П

– казао је Љешић. Координатор
за спорт и рекреацију ФТН-а
Радислав Симић каже да и ове
године се улази у такмичење максимално посвећено и сконцентрисано на рад и тренинге екипе
која је радикално подмлађена,
али и одлично селектирана и
добро попуњена на свим позицијама.
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- Наше амбиције су остале
исте, односно шампионске. Момцима су обезбеђени термини за
тренинг, а надамо се да ће ускоро
добити и нову опрему. Ову прилику бих искористио да се захвалим управи ФТН-а на уложеним средствима у кошаркашку
екипу нашег факултета – казао је
Симић.
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резентација актуелних програма мобилности студената Канцеларије за међународну сарадњу одржана је у
сарадњи са Студентским парламентом ФТН-а. Циљ презентације је био да се студенти боље
упознају са могућностима размене и студирања у иностранству, као и да добију информације о трајању размене и земљама
у које могу отићи на усавршавање. Шеф Канцеларије за међународну сарадњу Владимир Тодоровић за ФТН новине истиче да
су студенти имали прилику да
чују искуства старијих колега
који су студирали и боравили
на неком од страних универзитета. Стручни сарадник за међународну сарадњу Драгана Николић је овом приликом студентима представила кораке при
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конкурисању, која је потребна
документација као и корисни
савети при писању тих докумената. Сви они који нису присуствовали презентацији могу да
пошаљу мејл на адресу: iro.ftn@
uns.ac.rs са жељом да се укључе у
мејлинг листу након чега ће им
бити послат пакет са документима и повремено стизати обавештења везана за актуелне програме мобилности - објашњава
Драгана, која уједно и позива
све студенте да се учлане у фејсбук групу: МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА ФТН и на тај начин буду у
току са свим актуелним конкурсима везаним за програме размене и студирања у иностранству. Канцеларија за међународну
сарадњу још једном подсећа студенте да је рок за мрежу SIGMA
продужен до 17. фебруара.
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