После 50 година поново на
окупу – Златни индекси за
десету генерацију студената

Факултет
техничких наука
прославља 59.
рођендан

За студенте, који су студије машинства уписали
пре тачно 50 година, Факултет техничких наука
ће и ове године, традиционално, организовати
доделу Златних индекса. Десету генерацију
Машинског одсека чинило је 300 домаћих и
50 страних студената. Звање дипломираног
инжењера је стекло њих 131, од којих је шесторо

Током два дана, 16. и 17. маја 2019. године различитим
активностима обележићемо Дан Факултета техничких
наука. Поводом 59. рођендана, првог дана биће
додељени Златни индекси десетој генерацији студената и
промовисаће се мастер инжењери Факултета техничких
наука. Другог дана ће се одржати Свечана академија
када ћемо поред низа активности доделити и Награду
професору који је остварио најбоље резултате у
научноистраживачком раду, Награду за најбоље оцењеног
наставника и сарадника, Награду за остварене резултате
у сарадњи са привредом, Награду за најбоље остварене
резултате у раду стручних служби и традиционалне награде
Фонда „Момчило Момо Новковић”. По први пут, ове
године биће додељена и Специјална награда за допринос у
раду на припреми документације за Акредитацију ФТН-а.

наставило свој академски пут на Факултету, а
то су: проф. др Јанко Ходолич, проф. др Живота
Антонић, проф. др Слободан Навалушић, проф.
др Драгиша Вилотић, проф. др Павел Ковач и
проф. др Бранислав Боровац.
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Списак дипломираних инжењера уписаних 1969/70. године.

ФОТО: Архива ФТН-а
• Аврамов Нестор
• Адамов Драгомир
• Ал-ареф Абдес Салам рагхеб
• Антонић Живота
• Апарац Светозар
• Бабић Мирко
• Бајић Стеван
• Белегу Бахри
• Берић Ђорђе
• Богдановић Милета
• Боровац Бранислав
• Буквић Љубомир
• Булаић Анђелко
• Булатовић Милован
• Васић Миланко
• Вемић Милорад
• Весић Бранимир
• Вечера Атила
• Виг Јожеф
• Видаковић Миленко
• Вилотић Драгиша
• Вујичић Станимир
• Вујновић Арсеније
• Вучковић Марко
• Галушић Стјепан

• Галфи Мијо
• Гаћеша Милорад
• Глишин Милан
• Гостовић Ђорђе
• Грбић Јован
• Грујић Зоран
• Грујић Тихомир
• Дамјановић Стеван
• Дамњановић Јован
• Дражић (Ковачевић) Мирјана
• Дунђер Раде
• Ђајић Никола
• Ђаковић Никола
• Ђапић Миле
• Ђурановић Мирослав
• Ђурђевић Лаза
• Ђурић Милан
• Жакула Милан
• Жарић Саво
• Жарић Слободан
• Жугић Илија
• Игњатов Светислав
• Илић Александар
• Јазић Ђорђе
• Јауковић Влајко

• Јелчић Младен
• Јовановић Зоран
• Јоњић Сава
• Кежић Михајло
• Келемен Ференц
• Ковач Јанош
• Ковач Павел
• Коњовић Јован
• Коруга Миланко
• Кузма Никола
• Лукач Борко
• Максимов Миленко
• Малинић Десимир
• Манојловић Миленко
• Манојловић Станко
• Мартиновић Ђорђе
• Матковић Жарко
• Медић Ђуро
• Медојевић Милан
• Мезеи Денеш
• Миланко Славко
• Миличковић Мирко
• Миловановић Бранко
• Миловановић Радован
• Милојевић Милан

• Мунижаба Јован
• Навалушић Слободан
• Наста Набил
• Недић Славко
• Немет Иштван
• Немет Ласло
• Ненадић Милош
• Николић Зоран
• Обрадовић Душан
• Пејић Драго
• Перишић Борислав
• Петровић Светислав
• Плетикосић Марко
• Пољовка Златко
• Пртењак Борко
• Радаковић Ђорђе
• Радић Давид
• Рајић Милан
• Рафаи Атила
• Самарџић Момир
• Сатарић Радојко
• Симић Момчило
• Сиришки Радослав
• Станећев Павле
• Станковић Славољуб

• Стеванов Драган
• Стојић Бранислав
• Стојковић Ђорђе
• Танасковић Раде
• Тегелтија Данило
• Тица Мирко
• Томашевић Драган
• Ћика Мирко
• Ћурчич Љубиша
• Убипарип Ратко
• Угарковић Милорад
• Ујвари Гусзтав
• Фекете Андреј
• Фришкан Лучијан
• Херцег Данило
• Ходолич Јанко
• Царевић Живан
• Цвијетић Томислав
• Цицмил Недељко
• Чиришан Миуц
• Чолак Тима
• Чонкић Борислав
• Шарић Ђорђе
• Шешевић Александар
• Шмања Цвијо
• Шуваков Сава

Проф. др Раде Дорословачки о ФТН-у

Знања наших инжењера привлаче
све више страних инвеститора

ФОТО: Архива Факултета

Проф. др Раде Дорословачки, декан Факултета
техничких наука, у уживо укључењу у Национални
дневник телевизије Пинк говорио је о Факултету
техничких наука, инжењерима који сe школују
на нашем факултету, али и великој потражњи
на тржишту рада за квалитетним кадром. Овом
приликом, проф. Дорословачки је истакао да је
најважније да се континуирано улаже у образовање,
како би се ишколовао довољан број инжењера са
квалитетним знањем који су тражени од стране
великог броја успешних компанија којих је све више
у Новом Саду и у Србији. „Никада није довољно
улагања у образовање, па се на Факултету техничких
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наука улажу велики напори да се у том пољу
напредује на дневном нивоу. Факултет техничких
наука је значајан за Град Нови Сад, за Покрајину и
Републику Србију јер ми имамо 1.200 запослених
и преко 15.000 студената, а ове школске године
уписано је око 2.400 студената од којих је 900 из ИТ
струке“ – навео је проф. Дорословачки и додао да
у последње три године ФТН заврши у просеку око
2.000 инжењера. На питање колико наши инжењери
лако проналазе посао, проф. Дорословачки је
одговорио да је потражња за њима толико велика
и да их на тржишту тренутно недостаје велики
број. „И поред тога што у Новом Саду у ИТ сектору
тренутно ради више хиљада наших инжењера, већ
сутра би могло да се запосли још њих неколико
хиљада. Њиховом квалитету сведочи и чињеница да
овде долазе инвеститори. На пример, Континентал
је у Нови Сад дошао прошле године, а само у
последњих месец дана ФТН су посетили еминенти
привредници: Француске, Русије, Америке,
Немачке, итд. са намером да отворе своје погоне и
развојне центре у окружењу где се школују овакви
инжењери без којих се не може функционисати“

– истакао је проф. Дорословачки. Осим што
ФТН привлачи стране инвеститоре, велики број
компанија је изникао из ФТН-а. „Стотине компанија
је израсло из Факултета техничких наука, што чини
једну спрегу између привреде и Факултета, те нас
доводи до светог тројства Факултета техничких
наука по ком смо чувени у свету, а то је: настава,
наука и сарадња са привредом“ – додао је проф.
Дорословачки. Своју изјаву проф. Дорословачки
је закључио планираним активностима чија се
реализација очекује до краја 2019. године. „Ове
године се завршава изградња научно-технолошког
парка, зграде од 30.000 квадратних метара од које ће
једна трећина припасти Факултету, посебно за ИТ
сектор, а две трећине компанијама које су изникле
из Факултета. Факултет је овај пројекат иницирао,
држава нам је у томе помогла и зграда се ускоро
завршава. Научно-технолошким парком ћемо много
допринети Граду, Покрајини и Републици Србији
јер ће се у једном окружењу налазити и привреда
и образовање и наука чиме ћемо синергију, по
којој смо познати, подићи на још виши ниво“ –
закључио је проф. Дорословачки.

Ретроспектива догађаја који су
обележили годину иза нас
Поносни смо што је од 58. Дана Факултета техничких наука одржан велики број значајних
догађаја. Подсетимо се најзначајнијих који су обележили период између два рођендана:

2018.
• 17-18. мај – Одржани Дани Факултета, додела
Златних индекса – генерацији школске 1968/69.
и свечана промоција мастер инжењера.
Додељена су признања најуспешнијим
студентима и запосленима на ФТН-у;
• 19-21. мај – Одржан Први ФТН хакатон „What
the hack?“;

• 11. јул – Одржана промоција мастер инжењера;
• 12. јул – На додели награде најуспешнијим
студентима ФТН-а награђено је преко 300
студената;

области техничких наука;
• 6. децембар – Одржан сајам Наука за привреду
на којем је учествовао и Факултет техничких
наука;
• 6-8. децембар – Одржана је 12. Међународна
научно-стручна конференција ЕТИКУМ;
• 21. децембар – Одржана промоција мастер
инжењера.

2019.
• 26. јануар – Одржана Светосавска свечаност и
додељена Светосавска награда Јелени Јанковић;

ФОТО: Архива Факултета
ФОТО: Архива Факултета

• 21– 25. мај – ФТН се представио на Сајму
технике и техничких достигнућа;
• 22. јун – Отворена је лабораторија за полимере
у оквиру Департмана за производно машинство
у сарадњи са компанијом Neofyton;

• 18. септембар - Амбасадорка Републике
Словачке у Србији њена екселенција Дагмар
Репчекова посетила је Факултет техничких
наука;
• 28. септембар – Одржана девета по реду
Европска ноћ истраживача у Србији „Истражуј
кроз ноћ, у знању је моћ“;
• 28-29. септембар – Одржана је 13. међународна
конференција ММА;
• 29. септембар – У Кампусу Универзитета у
Новом Саду приређен је свечани дочек за преко
2.300 бруцоша Факултета техничких наука;

ФОТО: Архива Факултета

• 11-13. фебруара - Јубиларни, 25. по реду, Скуп
Трендови развоја одржан је на Копаонику,
са централном темом „Квалитет високог
образовања“;

ФОТО: Архива Факултета

• 20– 22. јун – На Конкурсу за упис у прву годину
студија, на ФТН-у пријављено је 2.647 кандидата;
ФОТО: Архива Факултета

ФОТО: Архива Факултета

ФОТО: Архива Факултета

• 27-29. јун – Одржани пријемни испити за упис
у прву годину студија за школску 2018/19. годину;
• 29. јун - Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент је у оквиру 39.
рођендана доделио награде најуспешнијим
студентима, младим докторима наука и
запосленима;

• 10-12. октобар – Одржана је Девета међународна
конференција TEAM 2018;
• 8. новембар - Др Алпар Лошонц, редовни
професор ФТН-а одабран је за једног од 14 нових
чланова Српске академије наука и уметности
(САНУ);
• 8-10. новембар – Међународни симпозијум
графичког инжењерства и дизајна одржан је на
ФТН-у;
• 22. новембар - Секретарка Амбасаде Народне
Републике Кине у Републици Србији задужена за
науку госпођа Ши Ји посетила је ФТН;
• 28. новембар - Проф. др Ливија Цветићанин
са Факултета техничких наука добитница је
Награде за животно дело за 2018. годину у

• 9. март – ФТН наступио на Сајму образовања
Путокази који је одржан на Новосадском сајму;
• 13-14. март - Сајам пословних могућности и
стручних пракси Контех одржан је тринаести
пут за редом;
• 29. март – Одржана је свечана промоција
мастер инжењера;
• 5-7. априла – Радионице Data Science у оквиру
Недеље отворених података 2019;
• 6. април - Одржано 17. Национално првенство
у роботици ЕУРОБОТ 2019;
• 12. април – Фактултет техничких наука постао је
почасни члан Националне алијансе за локални
економски развој (НАЛЕД).
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Интервју са проф. др Јеленом Атанацковић Јеличић, директором Департмана за архитектуру и урбанизам

ФОТО: приватна архива

Департман за архитектуру и урбанизам већ
више од 20 година у јединству теорије и
праксе, али и локалних утицаја и светских
трендова спроводи модеран и отворен
план наставе на свим степенима студија. О
трансдисциплинарном пољу архитектуре,
са доминантним утицајима уметности и
технологије у савременом друштвеном
контексту своја академска знања стиче преко
1.100 студената. Проф. др Јелена Атанацковић
Јеличић нови је директор Департмана и са
њом смо разговарали о актуелној ситуацији
на Департману, као и о плановима за
будућност.
1. Колико је функција директора
Департмана за архитектуру и
урбанизам захтевна и коју одговорност
носи?
Департман за архитектуру и урбанизам
чини скуп једног одсека, четири катедрe и
три центра. Улога директора је да захтеве
сваког од њих разуме и координише у правцу
конструктивног деловања у образовном,
уметничком и научноистраживачком раду.
Захваљујући колегијалној атмосфери која
влада на Департману и вољи да енергију
усмеримо ка истим циљевима, посао
директора представља задовољство.
2. Колико сте Ви задовољни развојем
Департмана у наставном и
научноистраживачком смислу?
Департман се активно бави
научноистраживачким радом, што кроз
пројекте сарадње са Министарством
просвете, наукe и технолошкoг развоја,
Секретаријата АП Војводине и Управе
Града Новог Сада, као и кроз пројекте које

04

ФТН

НОВИНЕ

„Доследни смо
уважавању сугестија
студената и тежимо
да заједно створимо
оптимално окружење
за формирање
будућих архитеката“
финансирају различити европски фондови.
Осим тога, запослени су активни и у
уметничком стваралаштву унутар својих ужих
области.
Када се ради о настави, Департман је
тренутно у финалној фази припреме
новог наставног плана који ће ускоро бити
представљен. Наставници на Департману
су посвећени праћењу савремених токова
у пољу методa извођења наставе и теже да
својим студентима пренесу најбоља искуства
и праксе из поља архитектонског, уметничког
и научног стваралаштва данас.
3. Шта сматрате да је примарно
урадити како би се развој Департмана
унапредио, а шта се може унапредити на
самим студијама да би и студенти били
задовољнији?
Департман је посвећен сталном праћењу
токова на светски признатим школама
архитектуре и труди се да савремене трендове
и добре праксе пренесе и својим студентима.
Доследни смо уважавању сугестија студената
по питању унапређења квалитета наставе
и тежимо да заједно створимо оптимално
окружење за формирање будућих архитеката.
У прилог томе говори чињеница да је
Департман све атрактивнији као избор
будућих студената о чему сведочи број
заинтересованих за упис, који расте из године
у годину.
4. Да ли сте задовољни тренутним
стањем у областима међународне
сарадње и сарадње са привредом?
О интензивној сарадњи са универзитетима
и другим институцијама из иностранства
сведоче бројне међународне изложбе на

којима је наш департман стално присутан
било у својству организатора или излагача по
позиву. Посебно смо поносни на предстојећу
изложбу Newness, чије је отварање најављено
за 18. април у Генералном конзулату
Републике Србије у Њујорку.
Међународна сарадња се такође огледа
у сталној комуникацији и размени
нашeг наставног особља и студената са
универзитетима из иностранства кроз
програме мобилности и кроз размену знања
и идеја кроз процесе припреме међународних
пројеката.
Искуства наших студената током низа година
и њихов одличан пласман на тржишту рада,
како у земљи тако и у иностранству, сведоче
о усклађености наставног плана са захтевима
привреде. Запослени на Департману су
стално посвећени даљем унапређењу у
областима међународне сарадње и сарадње са
привредом.
5. Да ли сте задовољни најмлађим
члановима вашег колектива и својим
студентима и да ли бисте им нешто
поручили?
Јединствен квалитет Департмана за
архитектуру и урбанизам чини спој
различитих талената и искустава што
омогућава комплементарно деловање у
различитим мултидисциплинарним сферама.
Много полажемо на комуникацију са
студентима и трудимо се да одговоримо на
изазове које свака нова генерација постави
пред нас. Свесни смо да су управо наше
најмлађе колеге креатори и носиоци будуће
архитектонске сцене.

Аутори текста: Милана Вртунски

и проф. др Јелена Атанацковић Јеличић

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Еминентни француски привредници
иницирали сарадњу са ФТН-ом
Током априла 2019. године Факултет
техничких наука посетила је привредна
делегације из Вал д’Оаза из Француске у
пратњи председника Привредне коморе
Војводине Бошка Вучуревића ради остварења
пословног партнерства са Факултетом у
различитим инжењерским областима. Након
одржаног „Пословног форума са Француском”
у организацији Привредне коморе Војводине
у циљу унапређења економске сарадње између
Француске и Србије, еминентни француски
привредници изразили су жељу да посете
ФТН како би се упознали са његовим радом,
потенцијалима његових департмана, као и
потенцијалима научно-технолошког парка
у Новом Саду који је тренутно у изградњи.

Француску делегацију, коју су чинили: Пијер
Кишли, председник Привредне коморе Вал
д’Оаз и потпредседник Привредне коморе
Париза, Жан Франсоа Бенон, председник
Развојне агенције Вал д’Оаз и привредници
из неколико успешних компанија, дочекао је
проф. др Раде Дорословачки, декан ФТН-а, са
продеканима проф. др Драгишом Вилотићем
и проф. др Владимиром Катићем. На овом
састанку изражено је обострано задовољство
за остваривање сарадње кроз реализацију
заједничких пројеката и пословних подухвата
и међународно повезивање науке и привреде
ове две земље.

Аутор текста:
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Једна од највећих глобалних аутомотив компанија у посети ФТН-у

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Представници немачке компаније
Brose Fahrzeugteile GmbH & Co која на 63
локације у 23 земље света запошљава око 26.000
радника, посетили су Факултет техничких наука
у четвртак, 25. априла 2019. године како би
размотрили потенцијале ФТН-а када су у питању
развој и истраживање. Делагацију компаније

BROSE предводили су: господин Вили Парш,
директор развоја, Бернд Штегбауер, руководилац
за термоенегетику, Карстен Аберт, руководилац
за електронику, Артур Шмит, руководилац за
испитивање и Лоренц Бајер, представник сектора
за људске ресурсе. У име домаћина госте су
дочекали: проф. др Владимир Катић, продекан
за финансије и развој ФТН-а, проф. др Драгиша
Вилотић, продекан за наставу и представници
Службе за међународну сарадњу. Присутни
су били и: проф. др Борис Думнић, директор
Департмана за енергетику, електронику и
телекомуникације и проф. др Себастиан
Балош, директор Департмана за производно
машинство са својим сарадницима као и бројни
представници департмана и катедри ФТН-а.
Након кратке презентације у оквиру које су
гости упознати са историјатом и потенцијалима

Факултета техничких наука уследили су
конкретни разговори о могућностима за сарадњу.
Гости су се, поред професора и асистената
састали и са представницима студената из
различитих студентских организација које делују
на Факултету.

Аутор текста:
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ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

На ФТН-у разматрани најважнији елементи и аспекти Индустрије 4.0 у Србији

Иновирај, аутоматизуј, дигитализуј, повежи се или нестани!
У организацији Департмана за производно
машинство и Машинског факултета Универзитета
у Београду, а у сарадњи са Привредном комором
Србије 23. априла 2019. године на ФТН-у одржан
је 16. панел „Индустрија 4.0 за мале и средње
организације“ који је окупио велики број
представника привреде и академских институција
из целе Србије. На Панелу су разматрани
најважнији елементи и аспекти модела I4.0 за
мале и средње организације као елемента Нове
индустријске политике Републике Србије. У
уводном делу Панела гостима су се обратили: проф.
др Драгиша Вилотић, продекан ФТН-а, проф. др
Радивоје Митровић, декан Машинског факултета
Универзитета у Београду, проф. др Себастиан
Балош, директор Департмана за производно
машинство ФТН-а и Видосава Џагић, помоћница
директора Привредне коморе Србије. У наставку
овог панела, привредници, професори неколико
факултета из Србије и студенти ФТН-а имали су
прилику да чују излагање на тему „I4.0 концепт –
дигиталне технологије у производном процесу”
проф. др Мијодрага Милошевића и проф. др Дејана
Лукића са ФТН-а. О моделу Индустрије 4.0 за
мале и средње организације говорили су проф.
др Видосав Д. Мајсторовић и проф. др Радивоје
Митровић са Машинског факултета Универзитета у

Београду, након чега су инжењери и представници
своје место на светској сцени када је у питању
реномираних компанија приказали примере
Индустрија 4.0 односно како не бисмо нестали са
добре праксе о различитим аспектима концепта
исте“ – истиче проф. Милошевић. У октобру 2015.
Индустрија 4.0. Роберт Клачак из компаније Fanuc
године организован је Први панел о Индустрији
Automation, представио је фабричку аутоматизацију
4.0 на којем је потврђен значај заједничког
за Индустрију 4.0, док је о сензорским системима
деловања државе, науке и привреде у дефинисању и
као подршци моделу I4.0 говорио Драшко Калањ из
примени Нове индустријске политике засноване на
ИНГНС-инжењеринга која је генерални заступник
дигитализацији, иновацијама и економији знања.
компаније IFM electronic. Иван Милентијевић из
Уследила је серија скупова о новом индустријском
компаније Axiom Tech представио је Сименсова
развоју земље, а круна тих напора је годишња
програмска решења од развоја до производње као
међународна конференција – Технолошки самит
саставном делу Индустрије 4.0, a Зоран Рончевић
САД-ЕУ-Јапан-Србија / Индустрија 4.0 и нова
из компаније Спринт НТ је имао врло интересантно
индустријализација Србије, која ће у јуну ове године
излагање на тему индустријски интернет
четврти пут окупити водеће светске стручњаке за
ствари (IIoT). За ФТН новине проф. др Мијодраг
технолошки развој.
Милошевић је навео да је циљ овог панела, пре

Аутор текста: проф. др Дејан Лукић
свега, упознавање пословне и академске јавности

и Дарија Медвецки
са новим начином индустријализације и
новим технологијама које су увелико стигле
и код нас. „Постоји једна изрека у светској
индустрији која гласи: Иновирај, аутоматизуј,
дигитализуј, повежи се или нестани, која
нам указује на потребу за утврђивањем једне
заједничке стратегије индустријализације
Србије у којој би учествовале академска
заједница, пословна заједница и држава, како
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
не бисмо пропустили прилику да заузмемо
ФТН
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Наставак успешне сарадње са
колегама из Европе
Факултет техничких наука и у протеклом периоду наставио
је успешну праксу интернационализације и повезивања са
високообразовним институцијама из Европе. Наш факултет су у
априлу посетили представници две реномиране научне установе из
Словачке и Румуније како би унапредили већ успешну сарадњу.
Факултет техничких наука су посетили
и проф. др Виорел-Аурел Шербан,
ректор Политехничког универзитета
из Темишвара (Румунија), ванр.
проф. Ливију Јоан Кадарију-Браилоју,
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
проректор истог универзитета и ванр.
проф. Мариан Греконичи, директор
У уторак, 9. априла Факултет техничких
Департмана за основе физике у инжењерству. Након
наука посетили су представници Факултета
обиласка Кампуса Универзитета у Новом Саду са
специјалне технике из Тренчина, као и компаније
гостима из Румуније, у име Факултета техничких
Енергоинвест из Братиславе (Словачка) како би
наука, разговарали су проф. др Владимир Катић,
разменили искуства у вези са уписним процесом,
продекан за финансије и развој ФТН-а, проф.
сарадњом у оквиру програма размене студената
др Дарко Стефановић, продекан
Еразмус +, као и о заједничким апликацијама
за науку и међународну сарадњу
на европским научним пројектима. Факултет
и проф. др Себастиан Балош,
специјалне технике из Тренчина представљали
директор Департмана за производно
су продекани: проф. др Јозеф Мајерик и проф. др
машинство. На састанку је било
Игор Берењи, док је компанију Енергопројект
речи о наставку дугогодишње
представљао доц. др Јозеф Пеха. У име Факултета
успешне сарадње две институције
техничких наука госте су дочекали: проф. др
у бези са разменом студената и
Владимир Катић, продекан за финансије и развој
особља у оквиру Еразмус+ програма,
док је домаћин са Департмана за производно
заједничког учешће на научним
машинство био проф. др Себастиан Балош, који
пројектима, а предложени су и
је представио потенцијале овог департмана,
програми за Dual-degree за докторске
као и Лабораторије за испитивање материјала
студије. Ректор Политехничког
и заваривање, што је подударно са примарним
универзитета из Темишвара позвао
областима којима гости припадају.

је представнике Факултета и поједине директоре
департмана у посету у мају 2019. године у склопу
наставка даље сарадње. Након састанка гости су
обишли Факултет техничких наука и лабораторије
Департмана за производно машинство.
Политехнички универзитет из Темишвара ове
године прославља 100 година постојања. Основан је
1920. године и чини га 10 факултета организованих
у 25 департмана на којима студира око 14000 хиљада
студената и ради преко 1200 запослених.

Аутор текста:
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ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Међу студентима ФТН-а компанија Minth
бира будуће лидере својих фабрика
Кинеска компанија Minth, која своје
глобално присуство проширује
и у Србији, приликом посете
ФТН-у, представила је Management trainee програм подршке
нашим студентима и започела
процес селекције кандидата
заинтересованих за рад у овој
компанији. Циљ овог упознавања
био је да се студентима из области:
машинства, механике, металних
материјала, инжењерства
аутомобила, електрике или
аутоматике, хемијског процесног
инжењерства и сродних струка
пружи могућност да се, кроз
групне и индивидуалне интервјуе,
представе менаџерима људских
ресурса ове компаније и да уђу у
избор за плаћени тренинг у Кини
у дужини од две до три године.
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Овај тренинг програм намењен
је талентованим студентима
који имају жељу да се стручно
усавршавају и визију да се развију
у менаџере у великој светској
корпорацији. Успешни кандидати
биће задужени за управљачке
позиције у фабрикама Minth-а
широм света, али и у Србији,
где је фокус одабрати кандидате
који ће након програма почети
са радом у Лозници и бити једни
од лидера локалне фабрике.
Компанија Minth, са седиштем у
месту Ђасинг у Кини, један је од
светских лидера у области дизајна,
производње и продаје структурних,
функционалних и декоративних
делова у аутомобилској индустрији.

Аутор текста:
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ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Недеља отворених података 2019

Подизање свести о потреби за
анализом и визуелизацијом података

ФОТО: Далија Жигић

Четрдесет студената Универзитета у Новом Саду
похађало је бесплатне Data Science радионице
које су одржане на Факултету техничких наука у
оквиру Недеље отворених података 2019. Кроз низ
предавања и радионица студенти су имали прилику
да се упознају са отвореним подацима, оспособе за
њихову анализу и визуелизацију, као и да уобличе
своје предлоге за стварање додатне вредности
на основу доступних отворених података. Према
речима проф. др Стевана Гостојића са Департмана за
рачунарство и аутоматику, отворени подаци су веома
актуелна тема у последње време зато што доносе
многе друштвене и економске користи. „Република
Србија је у последњих неколико година објавила
велику количину отворених скупова података и
тренутно се ради на коришћењу тих података и
зато је наша идеја била да обучимо студенте да

анализирају и визуализују податке и на
за информационе технологије и електронску управу.
тај начин да их припремимо за једно
Догађај су подржали Светска банка и Фонд за добру
од водећих занимања на тржишту рада,
управу Уједињеног Краљевства, а Недеља отворених
како данас, тако и у будућности“ –
података била је део иницијативе Serbia Digital Week.
објашњава за ФТН новине проф. Гостојић.

Аутор текста:
Првог дана су била одржана гостујућа

Дарија Медвецки
предавања на којима су се присутни
упознали са основним појмовима и
Подршка у припреми
примерима добре праксе из области
тимова за Хакатон 2019
отворених података. Другог и трећег дана
Током рада радионица била је предвиђена и
су одржане целодневне радионице на
менторска подршка учесницима за формирање
којима су само одабрани студенти имали
предлога који се односе на стварање додатне
прилику да стекну знање и практичне
вредности на основу доступних отворених
вештине из области анализе података и
података за све који желе да их имплементирају
визуелизације података, што је веома тражено на
самостално или да учествују у ФТН Хакатону 2019.
тржишту рада у разним сферама и делатностима.
Проф. др Ненад Симеуновић истакао је за
ФТН новине да је Факултет техничких наука
једна од ретких институција у Србији која је у
склопу ове манифестације одржала тродневне
радионице како би се подигла свест о
потреби за анализом и визуелизацијом
података. Последњег дана радионице
била је уприличена додела сертификата
за полазнике радионице. Овај тродневни
догађај организовао је Факултет техничких
наука у оквиру Недеље отворених података
2019, а у склопу пројекта Отворени подаци –
отворене могућности који спроводе Програм
ФОТО: Далија Жигић
Уједињених нација за развој и Канцеларије

Мала изложба ретро рачунара

Негујемо нашу ИТ историју
ФОТО: Once upon a byte

Десетине рачунара из осамдесетих
и деведесетих година прошлог века
представљени су на ФТН-у током априла 2019.
године на „Малој изложби ретро рачунара“ и
привукли пажњу великог броја посетилаца свих
генерација. На изложби су се могли погледати,
али и испробати различити модели домаћих и
страних рачунара, као и неколико конзола које
су обрадовале најмлађе. Звезде изложбе били
су стари рачунари произведени у овдашњим
крајевима, као што су: ТИМ-011, Лола 8А,
Орао и Галаксија. Поред домаћих рачунара,
на изложби су се могли видети и неки ређи
страни рачунари, као што су: Acorn Atom, Acorn
Archimedes и Schneider Joyce, нови додаци за
старе рачунаре као што су SD2IEC интерфејс

за Commodore 64 или HC508 акцелератор за
рачунар Amiga 500. Професор Жарко Живанов,
шеф Катедре за примењене рачунарске науке
ФТН-а, овим поводом је за ФТН новине истакао
да је међу око 200 посетилаца био и значајан
број деце која су посебно интересовање
показала за игре, док су они мало старији
више разговарали са излагачима и евоцирали

године у оквиру Ноћи музеја у организацији
Катедре за примењене рачунарске науке
Департмана за рачунарство и аутоматику
ФТН-а, Департмана за географију, туризам
и хотелијерство ПМФ-а и удружења „Once
upon a byte“, које се бави прикупљањем и
рестаурацијом кућних рачунара 70, 80. и
90-их година прошлог века, поготово оних
прављених у бившој Југославији, али и њихове
опреме и софтвера. Наредну изложбу старих
рачунара имаћемо прилику да посетимо у
оквиру BalCCon конференције која се одржава
средином септембра 2019. године.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

ФОТО: Once upon a byte

успомене. „Ми изложбе овог типа организујемо
са циљем очувања наше рачунарске историје и
сви они који би желели да се мало „врате кроз
време“ и информишу о ретро рачунарима,
могу очекивати оваква излагања у наредном
периоду“ – истиче проф. Живанов. Прва
изложба ретро рачунара реализована је 2012.

ФОТО: Once upon a byte
ФТН

НОВИНЕ
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МАРТ - АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ

ИЗАБРАЛИ СМО У ЗВАЊЕ
РЕДОВНИ ПРОФЕСОР

Други ФТН
Хакатон

1. ДР ДЕЈАН ВУКОБРАТОВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације).
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР
1. ДР СЛАВИЦА КОРДИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
2. ДР САЊА БОЈИЋ (Департман за механизацију и
конструкционо машинство);
3. ДР ДРАГАН РУЖИЋ (Департман за
механизацију и конструкционо машинство);
4. ДР ЂОРЂЕ ЂАТКОВ (Департман за
инжењерство заштите животне средине и заштите
на раду).
ДОЦЕНТ
1. ДР САВО БОЈИЋ (Департман за инжењерство
заштите животне средине и заштите на раду);
2. ДР ВЛАДИМИР МАРИНКОВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
3. ДР МИЛОШ ШЕШЛИЈА (Департман за
грађевинарство и геодезију);
4. ДР ИГОР ЏОЛЕВ (Департман за грађевинарство
и геодезију);
5. ДР АТИЛА ЗЕЛИЋ (Департман за
грађевинарство и геодезију).
АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ
1. ДР ВЛАДИМИР ИЛИН (Департман за
саобраћај);
2. ДР ДАНИЕЛА ДИМИТРОВСКА (Департман за
архитектуру и урбанизам);
3. ДР САЊА ОЖВАТ (Департман за техничку
механику).

Дизајн: X - Team

Факултет техничких наука, након успешно одржаног
прошлогодишњег Хакатона, организује други по реду
Хакатон од 7. до 9. јуна 2019. године. Учесницима ће
бити представљен задатак који треба да реше за 36
сати заједничким снагама и разменом знања, што ће
такмичарима пружити прилику да науче како да раде на
задатку са дефинисаним роком. Такмичари су студенти
ФТН-а са различитих студијских програма, који су
инспирисани радом у мултидисциплинарним тимовима,
али истовремено и поседују осећај за предузетничке
подухвате. Новина у односу на први Хакатон су активности
које ће се организовати 8. јуна, а обухватиће едукативна
предавања успешних компанија на тему примене IoT
технологија. Хакатон је осмишљен као такмичење које
ће студентима омогућити да уче, да се развијају, да освоје
вредне награде, али и да се забаве, а ФТН ће се, као и до
сада, трудити да им пружи најбоље услове за рад. Поред
такмичења за студенте, биће организовано и такмичење
за матуранте „Промотон“, које се разликује по форми и
теми у односу на студентско такмичење. Том приликом
матурантима је пружена шанса да, поред вредних награда
које могу да освоје, осете и студентску атмосферу дружећи
се са старијом колегама.

Аутор текста:

Марија Ненадовић

ЕУРОБОТ 2019

Студенти ФТН-а поново представљају Србију на
финалном такмичењу роботичара у Француској
ФОТО: ЕУРОБОТ Србија 2019

АСИСТЕНТ
1. ДУШАН РАДИСАВЉЕВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
2. МИЛКА ВЕСЕЛИНОВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
3. ДАНИЛО СТИПИЋ (Департман за
грађевинарство и геодезију);
4. МИЛОШ СТАНОЈЕВИЋ (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент);
5. МИЛИЦА МАТИЋ (Департман за рачунарство и
аутоматику);
6. САНДРА ИВАНОВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
7. ЖЕЉКО ВЛАОВИЋ (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације);
8. СТЕФАН МИРКОВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
9. ЈОВАН ЂЕРИЋ (Департман за архитектуру и
урбанизам);
10. ФИЛИП ЂОРЂЕВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
11. АНЂЕЛКО АЛЕКСИЋ (Департман за
производно машинство);
12. МИЛАН БОДИЋ (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације);
13. НИКОЛА ИЛАНКОВИЋ (Департман за
механизацију и конструкционо машинство).
САРАДНИК У НАСТАВИ
1. МИЛАН БОЖИЋ (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације);
2. ЈОВАНА ЗОРАНОВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
3. ПЕТАР ВАСИЛИЋ (Департман за графичко
инжењерство и дизајн);
4. ПЕТАР МАСЛЕША (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент);
5. СТЕВАН БОРУШ (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације);
6. ОГЊЕН ЈЕЛИСАВЧЕВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
7. ВЛАДИМИР ТЕРЕК (Департман за производно
машинство).

Аутор текста:
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Наташа Тесла

ФТН

НОВИНЕ

ФОТО: ЕУРОБОТ Србија 2019

Победивши на 17. Националном такмичењу у
роботици - ЕУРОБОТ 2019, тимови са Факултета
техничких наука: PMG robotics, Memristor и
Probotech пласирали су се на финално такмичење у
Француској где ће представљати Србију. Од укупно
18 пријављених тимова, 14 је прошло хомологацију
и одмерило снаге пред интернационалним тимом
судија и бројном публиком. Тимови који су се
такмичили долазе са: Електротехничког факултета
(Београд), Машинског факултета (Београд),
Високe школe електротехнике и рачунарства
струковних студија (Београд), Факултета техничких
наука (Нови Сад), Непрофитне организације
„Сенса 021 Нови Сад“ и Средње електротехничке
школе „Михајло Пупин“ (Нови Сад), а као гости,
прудружила су се и два инострана тима, из
Француске и Велике Британије. Такмичење, чија
је овогодишња тема била Atom factory, у част
Дмитрију Мендељејеву, великом хемичару, који је
пре 150 година револуционарно променио наша
схватања материје и направио класификацију
хемијских елемената, одржано је у четири рунде,
након чега су били полуфинални и финални
мечеви. Роботи су имали задатак да на терену
изведу акције које симболично представљају
експеримент, врше класификацију и мерење
атома, и још многе друге ствари. Екипе су имале
могућност да током мечева користе два робота,
и да у директном мечу сакупе више бодова од
противничких робота. Победу су однели роботи
који су током меча, који траје 100 секунди, потпуно
аутономно реализовали највећи број задатих

елемената и тиме освојили највећи број поена
пред тимом судија који су сачињавали стручњаци
из Србије и Енглеске, а главни судија био је Хари
Хамилтон са Универзитета Мидлсекс из Енглеске.
Прво место је освојио PMG robotics, друго место
Memristor и треће место тим Probotech које чине
студенти ФТН-а који ће представљати Србију
на финалном ЕУРОБОТ такмичењу које ће се
одржати у француском граду Ла Рош сир Јон од 30.
маја до 1. јуна 2019. године. У оквиру ЕУРОБОТ-а,
такође је одржано такмичење за јуниоре на коме је
учествовало 17 тимова од којих 16 долази из Мале
школе електронике из Београда и један из Средње
електротехничке школе из Београда. Након три
рунде, а затим и полуфиналних и финалних мечева,
прво место је однела „Робо мафија из Мале школе
електронике из Београда, друго Теам Тесла из
Средње електротехничке школе „Никола Тесла“
из Београда и треће екипа „TИМ” из Мале школе
електронике из Београда.

Аутор текста:

Дарија Медвецки
ФОТО: ЕУРОБОТ Србија 2019

Хуманост на делу кроз заједнички рад iDEAlab-ова у региону

Израђена дечија вештачка рука
коришћењем 3D штампaча
израде вештачке руке, наводи
да Департман за производно
машинство и лабораторија
iDEAlab поседују уређаје за
3D штампу који су базирани,
не само на технологији
израде за које су модели
били предвиђени (FDM
технологија), него и много
модернији и прецизнији
уређај који користи течну
смолу (стереолитографија).
Зато је решено да се
постојећи 3D модели
преправе и побољшају
пре израде. „Технологија
стереолитографије има много мање ограничења
од FDM-а, па се та предност искористила како
бисмо олакшали замену појединих потрошних
елемената руке (као што су гумице) и од посла од
око сат времена потребног за замену направили
моделе који исто то омогућавају за мање од два
минута. Једна од битнијих
ствари којом смо се водили све
време је да све замене могу без
проблема извршити родитељи
детета, самостално без наше
помоћи. Такође, након првог
пробног склапања увидели
смо потенцијалне проблеме
и критична места на протези
и извршили модификације
како би се смањила могућност
изненадних отказивања
појединих делова“, каже доц. др
Дејан Моврин. iDEAlab-ов тим
са ФТН-а се први пут сусреће
са целокупном проблематиком

ФОТО: Медија центар ФТН-а

На Факултету техничких наука, у лабораторији
iDEAlab израђена је дечија вештачка рука (протеза)
коришћењем 3D штампача намењена девојчици из
Врања која има урођени недостатак десне руке од
половине подлактице. Идеја и реализација израде
дечије вештачке руке коришћењем 3D штампача
покренута је од стране iDEAlab лабораторије у
Зеници. Према речима Владимира Тодоровића,
руководиоца лабораторије iDEAlab, колеге из
Зенице су први у широј околини почели са израдом
оваквог ортопедског помагала за две девојчице из
Зенице. „Повезивањем са светском заједницом која
развија 3D моделе протеза и путем веб-платформе
Enabling the future изведена су прва решења протеза
која су уз одређене модификације и прилагођавања
реализована у Зеници. Након овог случаја који
се веома брзо прочуо у региону, јавила нам се
породица из Врања чије дете има сличан проблем,
тј. урођени недостатак десне руке од половине
подлактице, а која је преко колега из iDEAlab
Зеница дошла до Факултета техничких наука и наше
лабораторије“, објашњава Владимир Тодоровић.
Доцент др Дејан Моврин, руководилац пројекта

овог типа, а прва верзија протезе биће предата
породици девојчице половином маја ове године.
„У плану је наставак развоја чиме би се омогућила
већа поузданост, смањење тежине, примена нових
покрета шаке или неки од специфичних хватова као
што је држање оловке“, истиче Тодоровић. Пројекат
iDEAlab који је кроз програм TEMPUS реализован
у периоду од 2013. до 2017. године и чији је носилац
Универзитет у Новом Саду омогућио је креирање
креативних простора опремљених неопходним
ресурсима (хардвером и софтвером) у шест центара
у земљама региона (БиХ, ЦГ и СРБ). Циљ овог
концепта је да студентима и младим истраживачима
омогући умрежавање и повезивање са колегама
комплемантарних знања и интересовања, као и
реализацију пројеката за екстерне кориснике.
iDEAlab данас представља прединкубатор у
коме се генеришу, под менторством развијају и
припремају за комерцијализацију идеје студената и
истраживача.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

ФОТО: Медија центар ФТН-а

BestSDI радионица

На ФТН-у преко 50 наставника и експерата из 16
европских академских институција
Током априла 2019. године на ФТН-у
одржан је радни скуп BESTSDI пројекта
који је окупио преко 50 наставника и
експерата из 16 академских институција,
партнера на пројекту из: Белгије, Босне
и Херцеговине, Хрватске, Македоније,
Немачке, Албаније, Србије, Црне Горе
који раде на увођењу нових садржаја
у универзитетске студијске програме
у регији из подручја инфраструктуре
просторних података. BESTSDI пројекат
(Western Balkans academic education
Evolution and professional’s sustainable
training for spatial data infrastructures),
чији је носилац Геодетски факултет
Свеучилишта у Загребу и у чијој
реализацији учествује ФТН заједно са

Грађевинским факултетом из Суботице,
финансира Европска унија у оквиру
програма Erasmus+ Кључна акција 2,
Изградња капацитета у подручју високог
образовања (Erasmus+ KA2 CBHE). Овај
пројекат је прихваћен за финансирање
од стране Извршне агенције за
едукацију, аудио-визуелну уметност
и културу Европске уније на конкурсу
објављеном 2016. године. Пројекат
се реализује се од 15. октобра 2016. и
трајаће три године, до 14. октобра 2019.
године, а локални координатор пројекта
за Универзитет у Новом Саду је проф. др
Миро Говедарица.

Аутор текста:

проф. др Миро Говедарица

ФОТО: Стеван Милованов
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3Д модел сликарских дела у проширеној реалности

Тим са ФТН-а дигитализовао
иконостас Ђуре Јакшића

ФОТО: Бојан Бањац

Чланови Катедре за анимацију у инжењерству
(рачунарску графику): проф. др Ратко
Обрадовић, Исидора Ђурић, доц. др Игор
Кекељевић, Ивана Васиљевић, и Катедре
за теорије и интерпретације простора у
архитектури: проф. др Весна Стојаковић и
Милош Обрадовић активно су учествовали у
реализацији изложбе “Ђура Јакшић. Између
мита и стварности” коју организују Галерија
Матице српске у Новом Саду и Народни музеј
у Београду. У оквиру истраживачког пројекта
ФОТО: Архива Катедре

дигитализације културног наслеђа,
домаћој, тако и међународној јавности. У
за потребе изложбе урађена је
контексту савремених технологија, ово је једна
фотограметријска 3Д дигитализација
од суштинских примена 3Д дигитализације
иконостаса цркве Светог Прокопија
културног наслеђа која доприноси очувању
у Српској Црњи, који садржи дела
и промовисању традиције и националног
црквеног сликарства Ђуре Јакшића. На
идентитета у процесу глобализације. Изложбу
изложби ће бити приказана дигитална
тренутно можете погледати у Галерији Матице
пројекција иконостаса, као и апликација
српске у Новом Саду, а након 21. јуна у Народном
AR Иконостас, која омогућава
музеју у Београду.
визуелизацију 3Д модела иконостаса

Аутор текста:
у проширеној реалности (augmented

Исидора Ђурић
reality). За разлику од статичног
сагледавања иконостаса у оквиру
ограниченог простора цркве,
реалистична 3Д визуелизација у
проширеној реалности, уз аудио-ефекте,
пружа интерактивни и иновативни
доживљај иконостаса као монументалног
елемента са раскошном орнаментиком, али
и као целине састављене од појединачних
уметничких дела Ђуре Јакшића. Основна
идеја је да се иконостас, као јединствени
елемент ентеријера цркве, учини
доступним и видљивим и ван физичких
ФОТО: Бојан Бањац
граница религијских простора, како

Паметни паркинг-стубић

Лако проналажење места за
паркирање више није немогућа мисија

На Факултету техничких наука у сарадњи са
Машинским факултетом у Београду развијен
је јединствени уређај - Паметни паркингстубић, који, путем мобилног телефона,
омогућава резервацију идеалног паркинг-места
у најфреквентнијим градским зонама. Циљ овог
уређаја, који се заснива на Internet of Things
технологији, јесте да возачима омогући сигурно
и лако проналажење неопходног паркинг-места
вршењем резервације унапред, односно у термину
који кориснику одговара. Паметни стубић
има потпуну аутономију у вези са приступом,
контролом и свим осталим елементима које
савремене технологије које се ослањају на бежичне
комуникације омогућавају. Према речима проф. др
Стевана Станковског са Катедре за мехатронику,
роботику и аутоматизацију Департмана за
индустријско инжењерство и менаџмент, постоје
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различити приступи који имају за циљ да реше
проблем проналажења слободног паркинг-места,
као једног од највећих проблема урбаних средина,
међутим Паметни паркинг-стубић нуди и одређене
погодности које слични уређаји немају. „Овим
пројектом желимо да олакшамо свакодневни живот
кориснику, омогућавајући му максималну уштеду
времена утрошеног на проналажење паркинг-места
на жељеној локацији, што са собом носи и уштеду
горива и смањење загађења животне средине у
којој се дати аутомобил налази. Овај уређај нуди
возачу, који је унапред извршио резервацију,
ексклузивни приступ датом паркинг-месту
откључавањем стубића чији се цилиндар спушта
помоћу апликације инсталиране на мобилном
телефону која служи као средство идентификације“
– наводи проф. Станковски. Приликом развоја ове
погодности Паметног паркинг-стубића, сигурност
учесника у саобраћају била је на првом месту, па је
неовлашћеним особама и хардверски и софтверски
онемогућен приступ стубићу што пружа потпуну
заштиту корисника и његовог аутомобила.
Још једна од јединствености овог уређаја јесте
батеријско напајање чиме су смањени проблеми
у вези са довођењем енергије која је неопходна
за функционисање сличних уређаја. Батерије
су димензионисане на нивоу једномесечног
интензивног коришћења на јавном паркингпростору и пуњиве су, а контролу батеријског
напајања омогућава електроника која је уграђена

у сам уређај и која обавештава о томе колико
је још преостало енергије, односно који број
подизања и спуштања цилиндра је могућ. Тиме
се обезбеђује сигурност у погледу правовремене
замене батеријског напајања. Батерија се мења
уз помоћ магнетног кључа којим се директно
приступа делу у коме се налази батерија која се
мења једноставним вађењем и постављањем пуне
батерије. Овај процес траје мање од пола минуте
чиме се не утиче на нормално функционисање
овог система. „За овакав систем напајања смо се
одлучили јер су искуства показала да соларно
напајање оваквих и сличних производа може бити
прилично проблематично, јер се, у том случају,
дешава да пуњење престаје док је одређени
аутомобил паркиран на датом месту и може се
десити да прођу, чак и недеље док се не омогући
приступ неопходне светлости“ – за ФТН новине
истиче проф. Станковски и додаје да се овај уређај,
захваљујући једноставној уградњи, одржавању
и многим новим функционалностима, може
поставити на јавним просторима, али и испред
индивидуалних стамбених објеката. У наредном
периоду, развојни тим ће радити на усавршавању
алгоритма за резервацију, као једног од кључних
предности овог уређаја, а ускоро се планира и
његово пласирање, не само на домаћем, већ и на
светском тржишту.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

Интервју са Бени Ндибу, студентом грађевинарства из Републике Конго

Свима које занимају инжењерске струке
бих препоручио ФТН
Бени Ндибу из Демократске Републике Конго,
ове школске године одлучио је да своје студирање
започне у Србији на Факултету техничких наука.
Одувек су га занимале грађевине, тако да је
одлучио да упише Грађевинско инжењерство баш
на нашем факултету и то на српском језику. У
интервјуу за ФТН новине Бени дели своја искуства
студирања, учења српског језика, али и даље
планове.
- Како си се одлучио за студије у Србији?
Гледао сам документарац о томе како се у Србији
граде мостови и разне друге грађевине и то ме
је веома заинтересовало. Питао сам се да ли те
велелепне грађевине реализују странци или баш
људи који су школовани у Србији. Распитивао сам
се и сазнао да то раде инжењери грађевинарства
који су се овде школовали и тако сам одлучио да
упишем ФТН.
- Српски језик пре доласка у Нови Сад ниси
познавао. Како се сналазиш и како ти иду
студије на потпуно страном језику?
Српски језик учим мало мање од годину дана и
за сада се добро сналазим. Велику улогу у томе

имају професори и асистенти са ФТН-а који су ми
увек на располагању уколико се догоди да неки
део предавања или вежби не разумем. Врло често
остану након часа да ми додатно појасне одређено
градиво, чак понекад и на енглеском језику,
уколико је то потребно.
- Каква су твоја досадашња искуства
студирања?
Доста тога сам научио до сада, а највише ми се
допада рад у AutoCad програму. Поред професора,
моје колеге студенти су, такође, врло пријатни и
увек желе да ми помогну ако ми је неки део тежи.
Мој свеукупни утисак је веома позитиван и свима
које занимају инжењерске струке бих препоручио
ФТН.
- Какви су твоји даљи планови?
Све зависи од тога колико ми буде ишло
усавршавање српског језика. Уколико успем у томе,
остао бих да студирам на ФТН-у. Алтернатива ми
је да своје студије наставим у Француској, мада бих
баш волео да живим у Србији.

Аутори текста: Дарија Медвецки

и Бени Ндибу

ФОТО: Медија центар ФТН-а

Успешно одржана такмичења FTN Challenge и FTN Challenge Junior

Преко 100 студената и средњошколаца
учествовало у решавању пословних изазова

ФОТО: ESTIEM ЛГ Нови Сад

Током марта и априла 2019. године велики број
студената и средњошколаца из Србије узео је
учешће на такмичењима FTN Challenge и FTN
Challenge Junior. На студентском такмичењу FTN
Challenge, учествовало је преко 60 студената
из Београда, Ниша и Новог Сада. Прво место у
решавању пословних студија случаја освојио је
тим We talk a lot са Факултета организационих
наука Универзитета у Београду. Друго место
припало је екипи „ДКГН“ коју су чинили
студенти три различита факултета из Ниша
(Економског факултета, Електронског факултета
и Филозофског факултета), док је треће
место заузео тим „Нишлије” са Машинског
факултета из Ниша. У дисциплини Elevator
Pitch прва три места припала су тимовима
наших студената редом „МЛХВ”, Dream pie и

„Фантастична четворка”. Што се
Змај” из Новог Сада, а друго и треће место
тиче дебате, најбољи је био тим
однели су ученици Техничке школе „Милева
„Верба” са Економског факултета
Марић Ајнштајн” из Новог Сада, односно
из Ниша, а друго и треће место
Зрењанинске гимназије. FTN Challenge
заузели су тимови „Перо” и
реализован је традиционално, по 12. пут, док
„ДИНОсауруси” са ФТН-а. Што се
се такмичење за средњошколце одржало пети
тиче нове дисциплине Shark Tank,
пут. „Ова такмичења успешно организујемо
најбољу пословну идеју имао је
у сарадњи са Факултетом техничких наука и
тим 4Leaf Clover са Електронског
Департманом за индустријско инжењерство
факултета из Ниша. Недељу дана
и менаџмент. Посебно нам је драго што FTN
касније одржано је такмичење за
Challenge Junior полако заузима своје место
средњошколце које је окупило
међу такмичењима за средњошколце на
преко 50 ученика трећих и четвртих републичком нивоу” – за ФТН новине наводи
разреда средњих школа из: Руме,
Бошко Вребалов, председник студентске
Сремске Митровице, Зрењанина,
организације ESTIEM.
Оџака и Новог Сада. FTN Challenge Junior трајао

Аутор текста:
је два дана и омогућио је средњошколцима да,

Дарија Медвецки
поред тестирања и унапређивања
њихових знања и способности,
упознају ФТН и његове садашње
студенте. Прво место у дисциплини
Elevator Pitch однео је тим који
су чинили ученици Гимназије
„Исидора Секулић” и ЕТШ
„Михајло Пупин” из Новог Сада.
Друго место припало је ђацима
Економско-трговинске школе
„Јован Трајковић” из Зрењанина,
а треће место ученицима из
Митровачке гимназије. Као
најбољи дебатери проглашени су
ФОТО: ESTIEM ЛГ Нови Сад
ђаци Гимназије „Јован Јовановић
ФТН
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Обилазак Хидротехничког факултета и постројења за третман отпада и отпадних вода у Бугарској

Стручном екскурзијом студенти и
запослени обележили Светски дан вода

ФОТО: Архива Департмана

Поводом Светског дана вода, преко 50
студената и запослених на Департману за
инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду учествовало је на Студентској
конференцији у Софији, а затим и посетило
три постројења за третман отпада и отпадних
вода. На овој конференцији која је одржана
на Хидротехничком факултету Универзитета
за архитектуру, грађевинарство и геодезију
(UACEG), истраживач приправник Веселин

Бежановић и студенткиње
Инжењерства заштите
животне средине ФТН-а:
Николина Савић, Тамара
Александровски и Андреа
Чоловић, представили су
својих неколико радова
из ове области. Посета,
коју је организовао
Савез студената ФТН-а,
трајала је три дана и
укључивала је обилазак
постројења за третман
биоразградивог и
зеленог отпада - Хан
Богров где су посетиоци имали прилику да
се упознају са начином рада и савременим
приступом у управљању отпадом који се
примењује у земљама Европске уније. Следећа
дестинација била је постројење за механичко–
биолошки третман чврстог комуналног
отпада капацитета 410.000 тона годишње,
које се налази у месту Јана, близу Софије.
Ово постројење од комуналног отпада, након

издвајања рециклабилних материјала, производи
погонско гориво (RDF – Refuse - derived fuel) које
се касније користи у цементарама. Посета Софији
се завршила обиласком постројења за третман
индустријских и комуналних отпадних вода
Кубратово, које са својом површином од преко
60 хектара и капацитетом од 480.000 m3 отпадне
воде дневно, представља једно од највећих
постројења овог типа на Балкану.

Аутор текста: Бојана Зораја

и Веселин Бежановић

ФОТО: Архива Департмана

Посета Факултета за пословну администрацију из Мађарске

Сарадња у области симулације токова
материјала у интралогистици
Факултет техничких наука у
ФОТО:  Маркетинг служба ФТН-а
петак, 5. априла 2019. године
посетили су представници
Департмана за логистику и
информатички менаџмент
Факултета за пословну
администрацију (Zalaegerszeg
Faculty of Business Administration
– GKZ) из мађарског града
Залаегерсег. Факултет, који
иначе припада Универзитету
примењених наука из
Будимпеште (Budapest Business
School BGE – University of
Applied Sciences) представљали
су: др Миклош Губан, декан
Факултета и др Агнеш Месарош,
референт за међународну
лабораторијским ресурсима Катедре. Приказан
сарадњу. Госте је, у име Факултета техничких
им је савремени софтверски потенцијал који
наука дочекао декан, проф. др Раде Дорословачки
студенти Механизације и конструкционог
који их је, овом приликом упознао са радом
машинства користе за пројектовање машина и
и потенцијалима Факултета док су о сарадњи
симулације токова материјала. Након тога, госте
на пољу симулација токова материјала у
је примио проф. др Драган Ружић, директор
интралогистици са гостима разговарали проф.
Департмана за механизацију и конструкционо
др Сања Бојић и доц. др Атила Зелић са Катедре
машинство. Састанку је присуствовао и проф.
за машинске конструкције, транспортне системе
др Милан Рацков, a сагледане су могућности
и логистику Департмана за механизацију и
размене студената и наставног особља између
конструкционо машинство. Током посете,
ФТН-a и GKZ-a. Састанак је резултирао договором
гости из Мађарске имали су прилику да се
о потписивању уговора о сарадњи између ове
упознају са радом, актуелним пројектима и
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две високошколске установе.
Др Миклош Губан изјавио је да
улагања у интралогистику, као и
трошкови набавке и експлоатације
машина унутрашњег транспорта
достижу и милионске цифре у
појединим гранама индустрије и
овом приликом, посебно истакао
да су едукативни, развојни и
научноистраживачки капацитети
ФТН-a импресивни. „Сарадња
са Катедром за машинске
конструкције, транспортне
системе и логистику је посебно
важна на пољу образовања
аналитичара улагања или
интердисциплинарног профила
инжењера” – навео је др Губан.
Поред овога, будући заједнички планови садрже
и реализацију стручне екскурзије студената
и наставника Департмана за механизацију и
конструкционо машинство у Залаегерсег. Ова
посета ће обухватити и обилазак тест стазе Zala
Zone – Automotive Proving Ground Zala која ће,
након завршетка радова, чинити јединствени
комплекс у Европи где ће се, поред истраживања
динамичких појава током вожње, тестирати
аутономна и електрична возила.

Аутор текста:

доц. др Атила Зелић

Историјски развој уређаја без ког не можемо

Технологија савремених „паметних
телефона” ослања се на више од
250.000 појединачних патената
вредних и талентованих инжењера
јутро у Њујорку 1973. године.
Мартин Купер, инжењер и
главни менаџер у компанији
Моторола, док је мирно ходао
улицом тог америчког града
добро је знао да живи и пише
историју. У својим двема(!)
рукама, држао је уређај који је
изгледао као преносни радио.
Имао је висину од око 25
центиметара и тежину од преко
једног килограма. Са пуном
батеријом могло се причати око
пола сата, а батерија се пунила
10 сати! То је био први модерни
мобилни телефон с кодом
ФОТО: преузето са портала nytimes.com
Motorola DynaTAC (Dynamic
Adaptive Total Area Coverage).
У интервјуу објављеном 1926. године у америчком
Он је “окренуо” број свог главног конкурента,
магазину Collier, Никола Тесла, који је тада био
Џоела С. Енгела, који је радио за AT&T Bell
на крају своје каријере, направио је изузетно
Labs компанију. “Хеј Џо, говорим ти са правог
проницљиво предвиђање за будућност. Говорио
мобилног телефона”, рекао је. “Иако нисмо имали
је о комуницирању са ванземаљцима, о летећим
најбоље односе, понашао се врло пристојно према
електричним авионима из Њујорка у Европу за
мени”, казао је Купер годинама касније у једном
само неколико сати, о женској супериорности.
интервјуу. Компанија Bell Labs се реванширала
Предвидео је да ће људи бити у могућности
1978. године, изграђујући и тестирајући прву
разговарати бежично међусобно на врло великим
пробну мобилну мрежу, неопходну за развој
удаљеностима, користећи уређаје који им стане
и комерцијалну експлоатацију мобилне
у џеп: “Када се бежична технологија савршено
телефоније. Прва аутоматизована мобилна
примени, цела ће се земља претворити у дивовски
телефонска мрежа изграђена је почетком 80-их
мозак, што заправо и јесте, са свим стварима
у Скандинавији. До краја тих година мобилни
које су само честице стварне и ритмичке целине.
телефони су били гломазни и тешко су се
Моћи ћемо комуницирати у тренутку, без обзира
носили у џепу тако да су инсталирани углавном
на удаљеност. Не само то, већ преко телевизије
у аутомобилима. Први мобилни телефон који
и телефоније, моћи ћемо видети и чути један
је 1983. године изашао у јавност за комерцијану
другог као да смо очи у очи, чак и ако имамо
употребу био је модел Motorola DynaTAC 8000X.
хиљаде километара између нас; и инструменти
И поред не баш ниске цене од $4000 продаја је
помоћу којих ћемо бити у стању да то урадимо
била успешна. Његова батерија је омогућавала
биће запањујуће једноставни у поређењу са
око 30 минута разговора, 6 сати мировања, а у
нашим садашњим телефоном. Човек ће моћи
меморију је стајало 30 бројева. То је био водећи
да их носи у џепу прслука.” - казао је Никола
модел такозване прве мобилне генерације (1G).
Тесла у свом интервјуу. Те исте године прва
На почетку 90-их година 20. века почео је узлет
успешна услуга мобилне телефоније понуђена
је путницима прве класе Немачке националне
железнице на траси између Берлина и Хамбурга.
После Другог светског рата примена мобилне
телефоније била је, због великих димензија
апарата и система, везана за превозна средства,
посебно за аутомобиле. Тридесетак година после
Теслиног интервјуа, од 1955. до 1961. године,
совјетски инжењер Леонид Купријанович радио
је на неколико експерименталних модела малих,
ручних мобилних телефона. Један од ових модела
тежио је само 70 грама и имао домет од 80 км.
Предлагао је изградњу 10 базних станица као дела
мобилне мреже. Бирократија тадашњег СССР ипак
је одлучила да престане да финансира развој ове
технологије. А са друге стране океана радило се
пуном паром! Било је то једно мутно априлско

мобилне телефоније. Са дигитализацијом
мрежа и уређаја и преласком на GSM (Global
System for Mobile Communications) стандард,
мобилни апарати су постали мањи (100-200
грама), стајали су у длан и заиста су полако
налазили пут у џеп свог корисника. Nokia 1011
био је први масовно произведен мобилни
апарат са GSM могућностима. Коштао је само
око $355. За десет година цена се смањила десет
пута! Тако смо дошли до друге генерације (2G)
мобилних телефона, који су пружили друге
садржаје, као што су слање кратких СМС порука
или играње игрица. Прва светска СМС порука
послата је у Великој Британији. Један млади
инжењер, намештеник компаније Vodafon
послао је божићну честитку свом директору.
Године 1998. појавио се Simens S10, први
телефон са екраном у боји. Некима ће можда
бити занимљив коментар једног од тадашњих
“стручњака” да је то потпуно непотребан
детаљ, али да када се једном погледа у екран у
боји, више се никада неће користити телефон
са црно-белим екраном! Почетком 21 века
дошла је трећа мобилна генерација (3G), с
неограниченим мултимедијским могућностима.
Телефони су постали фотоапарати! А убрзо
затим и рачунари. Технологија савремених
“паметних телефона” ослања се на више
од 250.000 појединачних патената вредних
и талентованих инжењера. Ових дана је у
Јужној Кореји прорадила и 5G мрежа чиме
паметно окружење добија мобилни телефон
као паметну диригентску палицу! Ако сте баш
јако заинтересовани, на мобилном телефону
одете на Google претраживач и сазнаћете све
детаље о историји сокоћала који вам је у руци.
Технолошки уроборорс! И не заборавите зрачење мобилног телефона може изазвати
несаницу, главобоље и збуњеност. А знате ли шта
је то номофобија? Ако не, ваш телефон све зна!

Аутор текста :

проф. др Александар Николић

ФОТО: преузето са портала teslacollection.com
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Први ФТН
мастер инжењер
рачунарске
графике

ФОТО: Сава Симић

Ивана Васиљевић је први мастер
инжењер рачунарске графике
Факултета техничких наука. Она
је свој мастер рад “Теоријске
основе и имплементација raytracer алгоритма за рендеровање”
одбранила 5. октобра 2018. године,
пред Комисијом у саставу: проф.
др Ратко Обрадовић, проф. др
Драган Иветић и доц. др Лидија
Крстановић (ментор). У раду
су приказане теоријске основе,
као и имплементација raytracer
алгоритма. Имплементација и
оптички прорачуни вршени су
уз коришћење геометријских
примитива као што су: сфера,
цилиндар или торус. На
једноставним примерима објашњен
је принцип рада алгоритма, али

и понашања светлосног зрака у
контакту са објектима на сцени.
Овај алгоритам се у данашње време
користи за генерисање слика
високог степена реалистичности.
Ивана је основне академске
студије Анимација у инжењерству
студирала од 2012-2016. године,
затим је две године била сарадник
у настави, а тренутно је асистент
на Катедри за анимацију у
инжењерству и студент је
докторских студија из уже научне
области Рачунарска графика. До
сада је објавила три научна рада
и коаутор је уметничког пројекта
“Ђура Јакшић - Између мита и
стварности.”

Aутор текста:

проф. др Ратко Обрадовић

Четврта конференција „Анатомија успеха”

„ПОС Тујем, дакле постојим?”
„ПОСТујем, дакле постојим“ је тема овогодишње
конференције студената модула Индустријски
маркетинг и инжењерство медија са Департмана
за индустријско инжењерство и менаџмент
под називом „Анатомија успеха” која ће се у
Свечаној сали ФТН-а одржати 30. маја 2019. са
почетком у 12 часова. Студенти, организатори
конференције, за ФТН новине наводе да ће
учесници првог панела говорити о томе како
су, трагајући за успехом, искористили
интернет и друштвене мреже: „Окупили
смо тренутно најуспешнијe у својим
областима, те ће на конференцији говорити
Бранислава Антовић, добитница признања
за lifestyle-блогера за 2018. године чији је
блог проглашен за један од пет најбољих
блогова и један од педесет најбољих сајтова
у Србији 2013. године, а 2014. године је
уврштена у списак 50 успешних жена
Србије. Затим, придружили су нам се и
Татјана Јовановић, приватна предузетница
која се тренутно бави блоговањем и
социолог Далибор Петровић који је један
од водећих друштвених теоретичара
интернета у Србији“. Други панел ће
представити генерације које су одрасле уз
друштвене мреже и интернет, о чему ће
говорити Анастасија Грујић, девојка која је,
покренувши свој блог и инстаграм налог
створила себи прилике да буде ангажована
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у великим кампањама у свету бизниса. У оквиру
овог панела, учесници ће имати прилику и да
упознају Милана Инића, познатијег као Yasserstain, једног од првих онлајн-инфлуенсера код
нас, Тијану Миловановић, младу предузетницу
и фотографа, која води друштвене мреже и бави
се графичким дизајном, а своју популарност је
стекла на друштвеној мрежи Твитер. Последњи
панелиста је психолог Јелена Матановић која

ФОТО: Урош Гостовић

област свог истраживачког интересовања налази
у психологији маркетинга, незапослености и
психологији група. „Овим ће се заокружити цела
прича и пружити одговори на питање које се
налази у самом наслову овогодишње Анатомије
успеха – „ПОСТујем, дакле постојим?” - наводе
студенти ДИИМ-а, организатори конференције.

Аутор текста:

Наташа Радојчић

Студент ФТН-а креатор оригиналног поклона за сваку прилику

Слушајте своју омиљену песму
на музичкој кутији
Жељко Поповић, студент IV године Енергетике,
електронике и телекомуникација - усмерење
Микрорачунарска електроника, креира
персонализоване музичке кутије које свирају
било коју песму коју њихов поносни власник
пожели. Осим што су јединствене по музици коју
репродукују, оригинално и маштовито су украшене.
Жељко је на ову идеју дошао још у средњој школи
када је желео да помогне свом пријатељу у одабиру
креативног поклона за његову девојку, па је заједно
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са њим одлучио да направи један посебан музички
поклон. Оваква једна кутија има микропрекидач
у свом зиду, који детектује отварање, а саме
песме је могуће променити у било ком тренутку,
самом променом на SD картици. Жељко за ФТН
новине наводи да је за израду једне музичке
кутије потребно мало маште, ентузијазма, доза
предузимљивости и практична примена стечених
знања, али да то са собом носи и одређене препреке.
„У почетку сам морао сву електронику да правим
сам у својој гаражи, а сада када
је Pay pall омогућен у Србији и
када се омогућило наручивање
онлајн, многе ствари набављам
преко сајтова као што су E-bay
и Aliexpress” - истиче Жељко.
Он се поред студирања и
израде музичких кутија, бави
и DJ-ингом, а када заврши
факултет желео би да постане
предузетник. „Као што каже
једна изрека, када се мозак
рашири од идеја, више никад
не поприми исте димензије, па
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бих ја својим колегама саветовао да се поред одласка
на факултет баве и другим стварима, да истражују
области које их занимају и да се унапређују у томе
јер само тако могу да постану успешни када заврше
факултет” - поручује Жељко.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

Четворочлана „ФТН породица“ Тодоровић

Студирање на ФТН-у као један од
најлепших периода у животу
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Цела једна генерација породице Тодоровић
из Суботице, сестра Ана и њена млађа браћа
Бранимир и близанци Никола и Ненад, у различито
време донели су исту одлуку – да им ФТН буде
место студирања. Као најстарија, Ана је прва
уписала ФТН, студијски програм Архитектура,
а неколико година касније њен брат Бранимир
одлучује да крене сестриним стопама и уписује
Графичко инжењерство и дизајн. „Нас двоје смо
од детињства волели уметност, а отац нам је
грађевински инжењер, па је архитектура за мене
била интересантна комбинација између уметности
и грађевинарства“ – за ФТН новине наводи Ана.
За разлику од сестре и брата, близанци Никола и

Ненад, најмлађи чланови породице
организовано, и готово у свакој прилици се
Тодоровић, показали су интересовање за
студентима излази у сусрет. Такође, њима је на
сасвим другачију област инжењерства.
располагању велики број могућности за стицање и
„Никола и ја смо у средњој школи
развој додатних знања и вештина, али је потребно
открили склоност ка рачунарству, а
да буду проактивни јер је само тако могуће извући
како су нам брат и сестра студирали на
максимум“ - наводе Тодоровићи и додају да ће свој
ФТН-у, и ту стекли позитивна искуства,
факултет памтити по многим лепим стварима,
некако је било логично да ми упишемо
попут спортских догађаја, дружења и путовања.
рачунарство баш ту“ – истиче Ненад.
Ана је и данас у свету уметности, Бранимир у сфери
Близанци породице Тодоровић су, поред
неколико инжењерских струка, а Никола и Ненад
успеха који су постизали током студија
су остали на Факултету да своја знања преносе
били врло посвећени и ваннаставним
млађим генерацијама, као асистенти Департмана за
активностима. Обојица су од почетка
рачунарство и аутоматику.
студирања били део Маркетинг

Аутор текста:
тима ФТН-а и средњошколцима

Дарија Медвецки
представљали свој факултет
што им је, према њиховим речима, пуно
значило у приватном и професионалном
развоју. „Поред тога што је рад у Маркетинг
тиму добра прилика за дружење и
упознавање нових људи, још боља је прилика
за развијање вештина комуникације
и презентације, а то је свакако веома
неопходно у будућем пословном животу“
– објашњавају близанци. За „ФТН новине“
чланови породице Тодоровић једногласно
истичу да им је целокупно студирање на
ФТН-у, за који кажу да је један од најбољих
у земљи, било један од најлепших периода
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
у животу. „На ФТН-у је све одлично
ФТН
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Јединствено искуство наше студенткиње, Симоне Вребалов, са Универзитета за технологије у Каунасу

Осим нових сазнања, са Еrasmus+ размене
стиже и ЗЛАТНА МЕДАЉА
Током свог боравка у Литванији у оквиру
Еrasmus+ програма мобилности студената, наша
студенткиња Симона Вребалов, учествовала је
на литванском отвореном државном првенству
из аеробне гимнастике и освојила прво место
у конкуренцији тимова из читаве Европе.
Симона је, заједно са још четири колегинице
из Литваније, чинила тим студенткиња који је
на такмичењу „International LTU Open Aerobic
Gymnastics Champioship 2019” представљао
Универзитет за технологије у Каунасу (Kaunas
University of Technology) где је она тренутно на
размени. Симона се од малена бави различитим
спортовима: гимнастиком, плесом, фитнесом,
итд., а њен таленат није остао незапажен ни током
боравка на овом литванском универзитету када
је своје паузе од академских обавеза проводила у
универзитетском спортском центру. Том приликом
тренери, који су формирали и припремали тим
студенткиња за ово првенство, увидели су њен
потенцијал и упутили јој позив на квалификације
за последње слободно место у тиму. Након што
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је била одабрана и ушла је у трку за одабир
најбољих аеробних гимнастичарки у равноправној
конкуренцији тимова из још 12 земаља попут:
Велике Британије, Француске, Русије, Естоније,
Летоније, Казахстана, Грчке, Белорусије, заједно са
још четири своје колегинице, постала је првакиња
у овом спорту. Симона за ФТН новине наводи да јој
је целокупан боравак у Литванији преко програма
мобилности студената пружио једно невероватно
животно искуство и истиче да јој је ово тренутно
најлепши период студирања. „Пресрећна сам што
сам имала прилику да проширим своја знања,
да упознам студенте из целог света, да отпутујем
на места на која сам одувек желела, па чак и да
наставим да се бавим спортом док студирам.
Захвална сам КТУ-у на подршци коју пружа
студентима - спортистима“ – додаје Симона.

Аутор текста:

Дарија Медвецки
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Преко 300 академаца
на Студентском форуму
Универзитета у Новом Саду
На овогодишњем четвородневном Студентском
форуму Универзитета у Новом Саду одржаном на
Златибору током марта учествовало је преко 300
студената УНС-а. Теме којима су се студенти бавили
кроз стручна предавања и дискусије, у вези су са
квалитетом наставе и наставног процеса УНС-а,
унапређењем пословних вештина и мотивације
и суочавањем са страхом од неуспеха. У оквиру
Форума учесници су имали прилику да чују
предавање Андрије Герића, спортског психолога,
менталног тренера, бившег репрезентативца

Србије у одбојци и олимпијског шампиона који је
присутнима представио како се вештине стечене у
врхунском спорту могу употребити за постизање
жељених резултата у бизнису и предузетништву.
Такође, Славко Ракић, асистент ФТН-а одржао
је предавање „Шта после факултета“, док је Едит
Вереш, оснивач Центра за друштвени развој
Complexus говорила на тему „Први CV, интервју и
посао“.
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