ИЗВЕШТАЈ О НАГРАЂЕНИМА НА ФТН-У У ТОКУ 2014. ГОДИНЕ
(извод из извештаја о раду ФТН-а)


Проф. др Лепосава Шиђанин добитница је награде за животно дело за 2014. годину у
области техничких наука, које 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.



Проф. др Драган Поповић са Департмана за енергетику. електронику и
телекомуникације. добитник је Фебруарске награде Новог Сада за 2013. годину.



Ове школске године. наш реномирани професор академик проф. др Теодор
Атанацковић стекао је звање професор емеритуса.



Годишња међународна олимпијада у Јерменије из микроелектронике одржана је у
Јеревану, где је наш студент Никола Иванишевић освојио треће место.



У оквиру конференције ПРилике 2013. организовано је друго национално студентско
такмичење из области односа с јавношћу. Студију случаја обезбедила је компанија
Хенкел. са темом “Развој сегмента и комуникација кључних погодности крајњим
потрошачима”. Тим Факултета техничких наука заузео је треће место. у саставу: Нина
Ристић. Слађана Мујкић. Јелена Филипов- студенткиње 3. године инжењерског
менаџмента и Стеван Перовић - студент мастер студија менаџмента људских ресурса.



Борислав Секулић. студент на Департману за механизацију и конструкционо
машинство направио je модел приколице за извлачење стабала из шуме и освојио
првo место на такмичењу „Петар Дамјановић“.



Студенти Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент у саставу: Јелена
Филипов. Нина Ристић. Стеван Перовић и Слађана Мујкић представљали су Факултет
техничких наука на полуфиналу TIMES-а (Tournament in Managment and Engineering и
освојили пето место у веома јакој конкуренцији.



Додељене Пупинове награде Матице српске. а наши сарадници и студенти освојили
су прву односно трећу награну. Сарадник Александар Пајкановић. освојио је прву
награду. а студенти Едвин Пакоци и Роберт Мак освојили су трећу награду и њима су
уручене повеље Пупинове награде.



Факултет техничких наука. био је домаћин и организатор XII „Еurobot” такмичења.
које је поред наше земље окупило и такмичаре из Француске. Швајцарске. Белгије.
Шпаније. Немачке. Чешке и Русије. Тим нашег факултета. Memristor. освојио је треће
место. а тиме и могућност да представља Србију на финалном „Еurobot” такмичењу у
Дрездену од 6. до 8. јуна 2014.



Студенти Геодезије у саставу: Дејан Поповић. Марко Шимшић. Немања Стоиљковић.
Марина Давидовић. Јована Радовић и Никола Јанковић освојили су прва места у

категорији постер и за најбољу презентацију на престижном 27. интернационалном
геодетском студентском скупу (IGSM) у Истанбулу


У конкуренцији бројних факултета из земље и региона наши студенти су и ове године
на „ијадама“ били у самом врху. Готово да ниједно финално такмичење у знању и
спорту није прошло без студената ФТН-а. Ове године студенти Грађевинарства су
апсолутно доминирали и били први у конкуренцији од 17 факултета. Саобраћајци.
машинци и менаџери показали су и освојили су завидне резултате у такмичењу у
науци. На најбитнијем догађају током године. како академци зову „ијаде“
традиционално није недостајало ни доброг провода.



Добитнице овогодишње VIP стипендије су наше одличне студенткиње: Драгана
Станковић и Нела Цветковић са Пројектног менаџмента.

