ИЗВЕШТАЈ О НАГРАЂЕНИМА НА ФТН-У У ТОКУ 2018. ГОДИНЕ
(извод из извештаја о раду ФТН-а)


Проф.др Ливија Цветићанин добитница је Награде за животно дело за 2018.годину у
области техничких наука, која се додељује истакнутим професорима и научницима у
Војводини. Ово традиционално прознање сваке године додељује Удружење
универзитетских наставника и научника Војводине.



Награда Милева Марић –Ајнштајн додељена је Мутић Милану и Андреју Лојду.



Тијана Зрнић проглашена је за најбољег студента Универзитета у Новом Саду у
школској 2016/17.

Факултетске и Универзитетске награде студентима и запосленима


Током 2018 године на промоцијама Факултету је доделио 6 награда најуспешнијим
студентима и још 40 најбољим по струкама.



У студентским анкетама наставног процеса најбоље оцењени наставник у протеклој
школској години је проф. др Никола Ђурић, а најбоље оцењени асистент је Сања
Ожват.



Светосавска награда додељена је Милошу Спасићу.



За дан Факултета награду је добио најбољи студент Милан Мутић.



Награду за најбоље остварене резултате у сарадњи са привредом добио је проф. др
Душан Ковачевић.



Награду за остварене резултате у раду стручних служби добио је Павле Петковић,
лаборант.



Награду за остварене резултате у научноистраживачком раду добио је проф.др
Немања Кашиковић.



Добитници награде Фондације Момчило Мома Новковић за изванредан рад са
студентима у наставним и ваннаставним активностима као и у научном раду су доц.
др Синиша Николић, Марина Марчета, Дарко Ивановић, Александар Станисављевић
и Милица Бановић.



На овогодишњој Свечаној додели награда студентима Универзитета у Новом Саду
додељено су 332 награде студентима Факултета техничких наука за успех у школској
2016/2017. години.



За најбољег студента Факултета у школској 2016/17. години проглашен је Шанца
Виктор.



Такође су подељене награде за научно-стручни рад студената.



Награђени су дипломирани студенти за постигнути успех у току студија: укупан
просек десет, као и они који су дипломирани са просеком од 9.50 до 9.99.



Академци су награђени и за постигнути успех у претходном студирању -укупан
просек десет, као и они који су остварили просек од 9.50 до 9.99, као и за остварене
успехе на „Ијадама“.

