ИЗВЕШТАЈ О НАГРАЂЕНИМА НА ФТН-У У ТОКУ 2017. ГОДИНЕ
(извод из извештаја о раду ФТН-а)


Студенткињи Тијани Делић у бројној конкуренцији додељена је Пупинова награда
Матице српске



Проф. др Бранислав Боровац добитник је Награде за животно дело за 2017. годину у
области техничких наука, која се додељује истакнутим професорима и научницима у
Војводини. Ово традиционално признање сваке године додељује Удружење
универзитетских наставника и научника, под покровитељством Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој Владе Војводине.



Награда Милева Марић – Ајнштајн додељена је Марини Станојевић и Јелени
Станковски.



Тим роботичара са ФТН-а освојио је друго место на престижном такмичењу
„Еуробот“ у Француској.



Универзитет је поделио награде студентима поводом почетка наставе. Сертификат за
најбољег студента добио је Милан Мутић. Награде за истакнуте спортисте добили су
Сенка Бајић, Стефан Стојачић и Александар Ратков.

Факултетске и Универзитетске награде студентима и запосленима


У студентским анкетама наставног процеса најбоље оцењени наставник у протеклој
школској години је проф. др Себастијан Балош, а најбоље оцењени асистент је Дејан
Јеркан.



Светосавска награда додељена је Марини Давидовић.



Награђени су најбољи студенти на прослави Светог Саве: Јела Бошњак, Александар
Бесермињи, Сандра Штајнер и Георгина Коларић.



За дан Факултета награду су добили и најбољи студенти Татјана Кузмић и Славко
Моћевић.



Награду за најбоље остварене резултате у сарадњи са привредом добио је проф. др
Милинко Васић



Награду за остварене резултате у раду стручних служби добила је Жарко Бајић, шеф
Службе техничких послова.



Награду за остварене резултате у научноистраживачком раду добио је проф. др
Владимир Вукобратовић.



Добитници награде Фондације Момчило Мома Новковић за изваредан рад са
студентима у наставним и ван наставним активностима као и у научном раду су доц.
др Игор Пешко, Мирна Капетина, Вуле Рељић, Владан Крсман и Виктор Шанца.



Милана Илић, асистент добитник је награде „Проф. др Јанко Ходолич“.



Током 2017 године на промоцијама Факултет је доделио 10 награда најуспешнијим
студентима и још 56 најбољим по струкама.



На овогодишњој Свечаној додели награда студентима Универзитета у Новом Саду
додељено је 330 награда студентима Факултета техничких наука за успех у школској
2015/2016. години.



За најбоље студенте Факултета у школској 2015/16. години проглашени су Владимир
Ивковић и Милан Мутић.



Подељене су 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.



Посебно је награђено 45 дипломираних инжењера који су остварили изузетне
резултате у току студирања, додељене су три награде истакнутим спортистима као и
награде за учеснике „Ијада“ и такмичења ЕУРОБОТ 2017.



Универзитет је подели награде студентима поводом почетка наставе. Сертификат за
најбољег студента добио је Милан Мутић. Награде за истакнуте спортисте добили су
Сенка Бајић, Стефан Стојачић и Александар Ратков.

