Предмет: Клуб пријатеља ФТН
Поштовани,
На Факултету техничких наука је оформљен клуб пријатеља ФТН који окупља компаније,
предузећа, банаке и др., као и алумни – бивших студената ФТН у Клуб пријатеља Факултета
техничких наука (Клуб пријатеља ФТН).
Циљ акције је окупљање свих људи добре воље, чији је интерес успешан рад и развој ФТН-а,
као највећег факултета у Србији из области техничко-технолошких наука који образује
стручњаке свих инжењерских профила. Веома важан аспект представља и промоција рада и
резултата компаније, међусобна сарадња, али и повратна информација која би Факултету
техничких наука омогућила да и даље прати трендове и захтеве привреде.
Факултет техничких наука образује стручњаке на академским и струковним студијама на
свим нивоима студија (основне академске, основне струковне, мастер, специјалистичке
академске, специјалистичке струковне, МБA и докторске студије) из области: Машинства,
Електротехнике и рачунарства, Грађевинарства, Саобраћаја, Архитектуре, Индустријског
инжењерства и Инжењерског менаџмента, Инжењерства заштите животне средине и заштите
на раду, Геодезије; и интердисциплинарних области: Графичког инжењерства и дизајна,
Мехатронике, Примењене математике, Рачунарске графике, Логистичког инжењерства и
Енергетске ефикасности.
Факултет има преко 1.000 запослених и око 11.000 студената и пружа велике могућности
презентовања производних програма или услуга појединих фирми.
Желимо да Вас позовемо да се учланите у Клуб пријатеља ФТН и да нађете интерес да
подржите неке или све од наших акција, које су првенствено усмерене ка студентима:
1. Помоћ при опремању учионица, осавремењивања лабораторија, улагања у опрему,
софтвере и остале садржаје који ће омогућити да студенти ФТН-а имају најсевременије
услове за рад и образовање.
2. Спонзорство при додељивању награда најбољим студентима на Промоцијама мастер
инжењера. Промоције се одржавају 5-6 пута годишње и обухватају промовисање око
1000 студентата свих струка ФТН-а.
3. Помоћ при штампању «Информатора ФТН» са информацијама о упису и студијским
програмима ФТН-а усмерене ка будућим студентима (бруцошима), али и осталим
заинтересованим (родитељима, студентима који желе да наставе студије, докторантима
и сл.), као и «Зборника радова Факултета техничких наука», часописа у којем се
публикују научностручни радови студената ФТН. Информатор излази једном годишње
у тиражу од 2000 примерака док Зборник излази 6 пута годишње у тиражу од 300
примерака. На корицама информатора и зборника може се одштампати Ваш лого са
пропагандном поруком.
4. Помагање код одласка студента на студентске скупове, размене и студирања у
иностранству (пројекти Campus Europae, Erasmus Mundus, UGRAD и др.) у виду
спонзорисања путних трошкова као и помагање опремања студентских екипа (дресови,
мајице и сл.) за спортска и такмичења у знању на популарним “-ијадама”у 8 струка,
лига Универзитета и сл. На спортској опреми може се одштампати лого и назив Ваше
фирме.

Са наше стране Факултет је спреман да Вам обезбеди могућности презентације Ваших услуга
према свим запосленим и студентима.
У нади да ћемо успешно сарађивати,
Срдачно Вас поздрављам
Проф. др Раде Дорословачки, декан

