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ЛИСТ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА
Почела је нова академска година. ФТН је поново
оживео, а студенти су преплавили ходнике факултета. „Борба“ за упис у следећу годину је завршена, студенти мастер студија полако се захуктавају,
а пoчињу и докторске студије. Ипак, „најтеже“ је
било онима који су тек закорачили у академске воде.
Све је почело свечаним традиционалним пријемом
бруцоша у прву годину студија. Најмлађе колеге су
ималe прилику да се упознају са управом Факулте-

та, руководиоцима департмана, наставним планом
и програмом као и са другим важним питањима
која ће им олакшати почетак школске године.
- Нисте погрешили у избору! Изабрали сте праву
ствар да студирате технику и у то ћете се уверити
врло брзо. Студирајте озбиљно, засучите рукаве
и учите. Студије завршите на време и не било
како, већ са високим просеком - поручио је бруцошима декан проф. др Илија Ћосић.
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Србија добија први

НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК
Потписан Протокол о изградњи научно - - Убрзо смо закључили да је потребно изградити нове
објекте који ће бити уобличени и представљаће научно
технолошког парка
Протокол о изградњи научно-технолошког парка (НТП),
као и централне зграде Универзитета у Новом Саду потписали су: председник Владе АП Војводине др Бојан
Пајтић, потпредседник Владе Републике Србије и министар за науку и технолошки развој мр Божидар Ђелић,
покрајински секретар за науку и технолошки развој
проф. др Драгослав Петровић, ректор Универзитета у
Новом Саду проф. др Мирослав Весковић, декан Факултета техничких наука проф. др Илија Ћосић и директор
«ЈУП Истраживање и развој» д.о.о. др Дарко Ђукић.

• Потписивање Проткола у Влади АП Војодине
До краја 2012. године на углу Фрушкогорске улице и
Булевара цара Лазара требало би да буде изграђена централна зграда научно-технолошког парка са 20.000
квадрата корисног простора. Инвестиција је вредна 15
милиона евра, 11 милиона обезбеђено је из кредита Европске инвестиционе банке, а четири милиона евра ФТН
ће обезбетити из сопствених средстава. Председник Владе АП Војводине др Бојан Пајтић истакао је да је овакав
пројекат подршка нашем даљем научно-технолошком
развоју и напредовању, с обзиром на чињеницу да је један
од највећих националних проблема са којима се суочавамо одлазак великог броја младих образованих људи још
од деведестих година прошлог века.
- Наша је процена да око 50 компанија може да буде смештено у новом објекту технолошког парка и ангажовано
између 750 и 1.000 инжењера. Пружање оваквих врхунских услова за њихов рад значи да Војводина и Србија
у будућности могу да се профилишу, не само као место
за развој аграра, већ место развоја високих технологија –
рекао је Пајтић и додао да нема напредовања без развоја
високих технологија и без преузимања нових знања.
Потпредседник Владе Србије мр Божидар Ђелић истакао
је да нашу будућност чини знање и улагање у науку.
- Од огромне важности је да нађемо прави начин да се
пласирамо у будућности на пољу знања у Европи јер у
супротном, нећемо бити у стању да се даље развијамо.
Инвестиција ће обезбедити да се на десетине фирми
високе технологије развије у оквиру Кампуса Универзитета у Новом Саду и допринеће промени структуре
наше привреде, а то ће обезбедити да напокон уместо
паметних људи почнемо да извозимо паметне услуге и производе – рекао је на потписивању протокола
потпредседник Владе Ђелић. Декан ФТН-а проф. др
Илија Ћосић рекао је да се очекује да ће се обезбедити
простор за нова мала предузећа и департмане.
- Морамо још снажније развијати науку, иновативност и
као инкубатор оснивати нова мала и средња предузећа –
нагласио је декан проф. др Илија Ћосић.

Инвестиције ФТН-а
У последњих пет година интезивно се ради на
проширењу просторних капацитета ФТН-а и то у
смислу изградње нових oбјеката. Према речима проф.
др Срђана Колаковића, продекана за инвестиције и
сарадњу са привредом, руководство Факултета просторно решење покушало је да нађе тако што су постојеће
објекте преграђивали и надграђивали.

-технолошки парк. Обезбедили смо плац за зграду која
ће се налазити поред Основне школе „Јован Поповић“,
чијом ће изградњом започети и прва фаза развоја
НТП-а. Објекат ће имати око 2.100 метара квадратних,
а у наредних два месеца расписаће се јавна набавака.
Прва зграда НТП-а биће готова до краја 2011. године и
у тај објекат преселиће се сви наставници и сарадници
Департмана за грађевинарство - објашњава продекан
Колаковић.
У другој фази је предвиђено уклањање објекта бивше Творнице машинских делова (ТМД-а), заједно са
контејнерима у Фрушкогорској улици и изградња централне зграде НТП-а.
Према плану прво ће се зидати зграда Департмана за
грађевинарство, како би се садржаји који се налазе
у просторима бившег ТМД-а могли пребацити у тај
нови објекат. У централној згради НТП-а сместиће се
Е1, Е2, мехатроника, геодезија и геоматика као интердисциплинарни програм и технолошки инкубатор.
НТП ће се формирати као посебно правно лице, а за
његову регистрацију потребно је минимум пет фирми
које ће од самог старта пословати у њему. Оне морају
у свом пословању имати научну делатност, како би
студентима обезбедили вежбе из стручних предмета и
праксу коју ће похађати у тим фирмама.
- На тај начин постиже се да наши студенти током
студирања учествују у конкретним пословима и да
стекну сва потребна знања која ће им бити врло корисна по завршетку студија - истиче продекан Колаковић
и додаје да најбоље студенте чекају радна места баш у
научно-технолошком парку.
Руководство факултета има у
плану изградњу и
треће нове зграде.
Идеја је да се на
месту садашњег
Машинског института изгради
нов и модеран
објекат и већ је
део просторног
плана Кампуса.
Сан који је сањан
до сада полако
постаје
стварност у фебруару
када ће почети
изградња првог
• Проф. др Срђан Колаковић,
новог објекта Фапродекана за инвестиције и
култета техничсарадњу са привредом
ких наука.
- Кренули смо у одређене пројекте како бисмо обезбедили лабораторије за нове објекте. Један од тих
пројеката је пројекат МОRDIC, финансиран од стране IPA фонда, а у питању је међугранични пројекат са
Универзитетом у Сегедину. Пројекат МОRDIC треба у
првој години да одговори на економску оправданост
научно-технолошког парка и уколико се оправданост
буде показала иде се на даље опремање. У следеће
три године предстоји озбиљан посао око изградње и
опремања новог објекта који ће пратити све светске
стандарде - каже продекан Колаковић.

• Будућа зграда Департмана за грађевинарство
биће развијана дугорочно као институција научно– технолошки парк и од великог је значаја за све њене чланице. Према речима координатора пројекта MORDIC
проф. др Војина Шенка пројекат се остварује путем
трансфера технологије у НТП-у.
-Трансфер технологије подразумева знање које је настало на једном месту и пребацује се тамо где ће бити
примењено. Консултантске услуге представљају један
од примера трансфера технологије – каже проф. Шенк
и додаје да то значи да када неко, на пример, ради на
факултету и стекао је одређено знање, то знање може
да пружи неком коме треба. Он објашњава да су консулутантске услуге најнижи ниво трансфера технологије,
а да виши ниво представљају пројекти, елаборати, израда прототипа машине, док је следећи линценцирање
интелектуалне својине, рецимо патента. Највиши, и
уједно најбољи начин трансфера технологије јесте
оснивање новог предузећа (тзв. spin-out предузећа)
заснованог на новоразвијеној технологији, и његов
развој у почетним фазама (start-up). Ова предузећа у
почетку су смештена у тзв. инкубатор који им пружа
специјализоване услуге које омогућавају опстанак у
тржишним условима (високотехнолошка предузећа
осетљивија су у почетној фази на тржишне тешкоће),
а касније прелазе у НТП, који представља интеграцију
истраживања (наука), развоја (технологија) и едукације.
У НТП су предузећа, чији оснивачки капитал чини интелектуална својина створена у институцији као што је
Факултет техничких наука, даље развијају и настоје да
се та интелектуална својина једног дана капитализује.
- Било тако што ће бити продата некој великој
конкурентској фирми или ће, уколико су изузетно успешна, изаћи на берзу – истиче проф. Шенк. Ово се догађа изузетно ретко и у светским условима, то достиже једно од
600.000 новооснованих високотехнолошких предузећа,
па пажњу треба фокусирати на продају, докапитализацију
и оснивање заједничких предузећа са великим светским
фирмама којима новоразвијена технологија треба.

Студенти основни елемент НТП-а
Студенти су основни елемент живота НТП-а јер
компаније своје пословање базирају на знању. Студенти се специфично обучавају за рад у таквим
компанијама, што значи да су делом своје студије провели у предузећима.
- Студенти ће годинама свакодневно по неколико сати
проводити у тим компанијама и све што буду учили

Пројекат MORDIC
У оквиру IPA програма прекограничне сарадње Мађарска
- Србија, Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду и компанија DEAK, испред Универзитета у Сегедину покренули су 1. јула 2010. пројекат MORDIC.
Циљ овог мултидисциплинарног пројекта јесте развој
заједничких тржишно оријентисаних истраживачко развојних капацитета пограничних региона. Пројекат се
фокусира на јачање иновација, истраживања и развоја.
Иновативна мрежа, основана у оквиру овог пројекта,

• Проф. др Војин Шенк са сарадницима: Марија
Станчу-Миросављев, Викторија Бојовић, Ђорђе
Ћелић и Душан Добромиров
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теоријски радиће и практично. Управо те компаније
професорима на Универзитету диктирају шта треба
студенти да науче како би могли одмах практично и да
примењују знање и вештине – каже проф. Шенк. Такав
начин студија делује мотивационо за студента, јер он је
тако заинтересован да научи што више и да што боље
ради посао како би касније имао већу плату. Компаније
су, са друге стране, заинтересоване за одређена знања, а
професори предају најновије студијске области које могу
да омогуће развој конкурентних производа за тржиште.
- То је синергија која омогућава да се научни рад прелије у
едукацију и у развој основане високотехнолошке фирме,
што значи све на истом месту. Из истраживања и развоја
научне институције у праксу, одатле назад на предавање
ка студентима – објашњава проф. Шенк.
НТП је заснован на чињеници да се оно што се може
примењивати предаје студентима.
- Оно што не треба привреди то не може да доведе до
монопола заснованог на знању, а кад немате монопол
немате профит. Немате профит зато што конкуренција
може то исто да ради јер имате добру профитну стопу.
Такмичиће се са вама само методом ниже цене, а онда
и ви морате да спустите цену и на крају дођете до тога
да профита и нема – каже проф. Шенк и додаје да је
једини начин да у тој ситуацији опстанете да створите
механизме како би само ви то могли да радите. Уколико
знате више од других, они неће моћи да се такмиче с
вама.
Профитабилна индустрија заснива се на томе да се
поседује знање које конкуренти немају. Да би се то до-

долина. НТП је намењен успешним фирмама, а цена
пословног простора у парку већа је него другде.
- Компанија за своје пословање високу цену плаћа
јер је она последица великих могућности да практично ангажује студенте већ од треће године и везе са
лабораторијама у којима се врши истраживање – каже
проф. Шенк и додаје да је њихово пословање засновано
на константном запошљавању новодипломираних студената.

Технолошки инкубатор
За разлику од пословног инкубатора који је на услузи
свима, технолошки инкубатор окупља нове компаније
које су услед своје технолошке компоненте изложене
великом ризику. Вероватноћа да ће фирма пропасти је,
рецимо, 95 одсто, док је, уколико успе, профит већи
20-50 пута у односу на друге компаније. Проф. Шенк
објашњава да уколико у технолошком инкубатору нова
компанија затражи контигент услуга вредан 10.000 евра,
и ако је процена њене вредности за пет година 10 милиона евра, док је вероватноћа да ће остварити тај циљ пет
одсто (95 одсто да неће), то значи да је вредност услуга
инкубатора не 0,1 одсто, већ 20 пута већа, тј. два одсто.
Инкубатор ће за своје услуге унапред узети два одсто
власништва у тој компанији. Својим ангажманом запослени у инкубатору ће смањити стопу ризика, и тиме
омогућити зараду. То се може видети тек након што се
на тај начин инкубира већи број фирми.
-Такво пословање се примењује на 20 места, на 19

• Нова зграда на месту старог ТМД-а

• Нова зграда на месту старог ТМД-а
годило потребно је да се обезбеди знање, а оно није
довољно уколико га зна мали број људи, а то подразумева да знање треба да се пренесе онима који ће у том
предузећу да их користе, а то су студенти.
-На тај начин имате све три компоненте на којима се
факултет заснива, а то је образовање, научноистраживачки рад и трансфер технологије на једном месту –
закључује проф. Шенк.

Успешно предузетништво!
Факултет техничких наука до сада је основао 58 фирми
које су у току 2009. године зарадиле 35.990 милиона евра.
Фирме су засноване искључиво на високој технологији.
Висока технологија заснива се на пословању у којем се
више од осам одсто прихода троши на истраживање и
развој.
- То значи да се стално ради на иновацијама. Један директор фирме је рекао следеће - Ми све што радимо можемо сада да ставимо на Интернет и да објавимо, нико
то не може да узме и примени, јер док они схвате шта
ту има, за то време ми ћемо моћи три пута више да направимо јер имамо екипу већу од било које светске и
поседујемо огромна знања – каже проф. Шенк и додаје
да је снага те фирме управо у људима који су студирали
на нашем факултету, зато што су они специјално обучавани да поседују та специфична знања.
Проф. Шенк истиче да је ФТН остварио амерички
сан, јер те синергије нема нигде у Европи осим на нашем факултету. У Америци је најуспешнији Stanford
Research Park, у народу познатији као Силицијумска

не успе, па се дође на нулу. Ипак напомињем да је
основни елемент зараде технолошког инкубатора у томе што ће да смањи ризик пословања са 95
одсто на, рецимо, 90. Тако неће успети једна од 20,
него две компаније – каже проф. Шенк и додаје да
је сада направљен пословни инкубатор у сарадњи са
градом и док се не изгради НТП пословни инкубатор водићемо по овим принципима и бићемо сконцентрисани на могућност привлачења фирми које своје
знање заснивају на проналажењу нечег новог.
Студенти остају у Србији!
Проф. др Војин Шенк је координатор тима
који броји 20 професионалаца и који на овим
пројектима раде већ десет година. Највећи резултат рада до сада проф. Шенк види у томе
што је створено окружење да тих 58 фирми
буду прихваћене.
- Основати фирму као професор и запошљавати
своје студенте била је велика борба са предрасудама. Велика предност и успех декана
ФТН-а проф. др Илије Ћосића јесте што је
дозволио и подржао да се идеја о оснивању
фирми спроведе у дело. Последица је да 2.000
наших студената који раде у тим фирмама. Да
нису основане те фирме, ти исти људи би сад
били у Америци. Оснивањем НТП-а Факултет
ће у будућности уписивати више студената, и
омогућавати им да остану у Србији – истиче
проф. Шенк.

• Пројектантски тим: Проф. др Радивоје Динуловић,
доц. др Дарко Реба и асистенткиње мр Драгана
Константиновић и Миљана Зековић

• Лабораторија у НТП-у
Из угла пројектантског тима НТП-a
Зграда научно-технолошког парка ФТН-а осмишљена
је и пројектована као display вредности за које се ФТН
као институција, и Департман за архитектуру и урбанизам, као њен део, залажу - у теорији и критици, у
професионалној пракси, и, изнад свега, у настави и
комуникацији са студентима. То значи да све оно што
представља вредност у савременој архитектури данас - у односу на програм, функционалну и просторну
структуру, економију и екологију простора, технологије
и естетику - и што наводимо као кључне тачке око којих
артикулишемо идеје о грађеној средини, мора да буде
у средишту програма зграде НТП-а, једнако као и у
карактеру будуће куће који ће бити препознатљив и за
Нови Сад, а који ће, можда, и постати један од објеката
по којима се Нови Сад препознаје. Јасно је да у овом
смислу данас неизбежне пројектантске теме, као што су
“одрживи развој”, “енергетска ефикасност”, “паметна
архитектура” имају своје важно место у пројекту нове
зграде ФТН-а.
Карактер нове зграде је тројан: са једне стране, кућа
се ослања на унутрашњост Кампуса, ка коме је окренуто њено смирено и тихо лице; са друге стране, ка
Фрушкогорској улици, смештен је технолошки парк,
зона објекта окренута привреди, тржишту и граду - ова
фасада је покренута, отворена и увек жива транспарентна технолошка опна. У сусрету ова два света настаје
трећи - простор конкретних научно-технолошких
истраживања, веза наставе и праксе, средишња структура у којој ће се живети најинтензивније. Највиши
стандарди се овде подразумевају, и у односу на квалитет
и опремљеност простора, и у односу на све аспекте безбедности и комфора.

• Отворени атријум у НТП-у
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Одржан PHIDAC 2010

Други симпозијум студената докторских
студија грађевинарства, архитектуре
и заштите животне средине - PHIDAC
2010 одржан је на ФТН-у. Симпозијум
је замишљен као форум где су студенти
докторских студија могли да представе
резултате свог научног рада. Чланови
Програмског одбора рецензирали су све
пристигле радове, а прихваћени радови су
публиковани у Зборнику. Током симпозијума
одржан је и округли сто на тему “Искуства у
спровођењу докторских студија из области
архитектуре, грађевинарства и заштите
животне средине”.

Изложба радова студената
архитектуре

Радови студената архитектуре настали
на предмету “Урбана/рурална анализа и
морфологија“, представљени су у Музеју
савремене уметности Војводине. Др Љиљана
Вукајлов и Марија Дорић, ауторке изложбе
посетиоцима су представиле графичке
радове, макете и каталоге парцела, које су
студенти радили од оснивања предмета
до данас. Од 1997. године студенти су
истраживали различите просторе Новог Сада
и Подграђа, а анализирани су и елементи
једног сеоског насеља, Бачког Градишта.

Успех ФТН-а на
конференцији у Охриду

У оквиру „International Power Electronics
and Motion Control Conference“, која је
одржана на Охриду, изузетно је запажен
наступ тима ФТН-а на челу са проф. др
Владимиром Катићем. На конференцији је
учествовало око 400 учесника готово из свих
земаља света, са нешто више од 300 научних
радова. Рад је под називом “Performance
analysis of LTCC transformers for application
in DC/DC converters”, чији су аутори доц.
др Горан Стојановић, Андреа Марић,
Горан Радосављевић, Eric Laboure i Walter
Smetana добио је награду за најбољи рад на
конференцији. Домаћин ове конференције
2012. године биће наш факултет.

Обука представника
локалних самоуправа

Обука представника локалних самоуправа
на тему „Обновљиви извори енергијебиомаса, геотермална енергија, ветар,
мали хидроенергетски потенцијали и
економски аспекти“ одржана је на ФТН-у.
Обука је реализована у оквиру пројекта
ENER-SUPPLY: енергетска ефикасност
и обновљиви извори енергије - политика
подршке енергетике на локалном нивоу“.
Реч је о заједничком пројекту 14 партнера
из 11 земаља југоисточне Европе, на челу са
Општином Потенца из Италије.

Европска предузетничка мрежа

Новосадски универзитет укључио се у рад
Европске предузетничке мреже (Enterprise
Europe Network) чији је циљ да помогне
истраживачким групама, малим и средњим
предузећима у Србији да остваре контакте
са партнерима у земљи и иностранству и
успешно конкуришу за развојне пројекте.
Мрежа функционише у 45 земаља света
и чине је 600 организација са око 4.000
експерата, а половину чланова УНС тима
чинe запослени ФТН-а. Координатор
пројекта је проф. др Војин Шенк, шеф
Катедре за телекомуникације и обраду
сигнала.

Академик Теодор Атанацковић

До титуле доктора наука за
четири до пет година

Ове школске године конкурисало је за докторске студије преко
170 кандидата. Руководилац докторских студија академик Теодор
Атанацковић каже да су до сада,
углавном, били примљени сви кандидати који се пријаве и испуњавају
услове за упис на докторске студије.
- Сада смо дошли до тога да на неким студијским групама, због недостатка квалификованих профeсора
који могу бити и ментори, више
нема велики број слободних места
за докторанте - каже академик Теодор Атанцковић, руководилац докторских студија нашег факултета.
Тако на пример, на студијама математике и механике има више могућих
ментора од броја пријављених студената. Истовремено, на неким другим департманима број студената
докторских студија је већи (што је
добро) и приближава се броју студената којe ти департмани примају.
- Сваки ментор може да има највише
пет студената. Број квалификованих наставника за менторе је једнак
броју наставника који имају три (или
пет) радова у часописима на SCI листи. Број могућих студената на неком департману одређује се тако
што се број квалификованих наставника на том департману помножи са
пет. То је број доктораната које можемо да примимо на тај департман
- објашњава академик Атанацковић.

Докторски
квалификациони
испит
Када студент положи све предмете,
а има их шест, после тога он полаже
докторски квалификациони испит у
коме се проверава његова способност да успешно уради дисертацију.
- То је испит за који се формира
комисија од пет чланова. У комисији,
као члан, је обавезно и будући ментор са којим ће студент радити
дисертацију. Студент за докторски
квалификациони испит припреми
писани текст који се односи на проблематику коју би он, заправо, радио
за дисертацију. Комисија процењује
да ли је то изводљиво. Осим тога
комисија проверава и способност
кандидата да се бави предложеном
проблематиком, то јест, проверава
се да ли је он током студија одабрао предмете који му обезбеђују
теоријску основу за његов успешан

• Академик Теодор Атанацковић
рад на дисертацији – каже академик
Атанацковић.

Што пре спремити рад
на SCI листи

ра који говоре о високом квалитету
наших студената – прича академик
Атанацковић.

Константна сарадња
са ментором
Судент не може да брани дисертацију
уколико не објави рад у часопису
који је на SCI листи. Ако објави рад
на SCI листи током студија, онда је
ослобођен полагања докторског квалификационог испита.
- Са писањем рада који треба да буде
објављен у часопису на SCI листи
докторант треба да почне што пре.
Проблематику тога рада он онда
даље проширује у своју докторску
тезу. Ако студент чека две године
да полаже испите, па тек онда почне да пише рад треба да чека још,
отприлике, годину дана да рад буде
и објављен. Зато ми прихватамо и
писмо уредништва часописа којим
се потврђује да је рад прихваћен
за штампу, као довољан услов за
ослобађање од докторског квалификационог испита. Имамо доста
примера доктораната са нашег факултета који су објавили радове
у часописима на SCI листи током
студија. Поменућу неке од њих: Борис Јаковљевић, Милена Петковић
и Милан Рапаић. На међународној
конференцију у Шпанији наш студент Немања Ковинчић је награђен
за најбољу презентацију научног
рада. Ово су само неки од приме-

Специјалистичке и МBA студије
Наставници и сарадници на специјалистичким и МBA (Master of
Business Administration) студијама са Департмана за индустријско
инжењерство и инжењерски менаџмент представили су програме, предаваче и начин рада. Програми међународних МBA
студија изводе се у партнерској сарадњи Универзитета у Новом Саду, FTN-IIM/EURO међународне последипломске школе
и UBI-United Business Institutes из Брисела. По завршетку MBA
студија студент добија заједничку диплому (JONIT - DEGREE)
Универзитета у Новом Саду и UBI-United Business Institutes из
Брисела.

- Завршити докторске студије за три
године је веома оптимистично и захтева велики рад. У нашим условима
је реално да се докторске студије
заврше за четири до пет година.
Студентима на пријему увек кажем
да период докторских студија треба
да буде период њиховог врло интензивног рада. Студенти треба да се
често састају са својим менторима
и да са њима раде на проблематици
докторске дисертације - каже проф.
Атнацковић.

SCI листа
(Science Citation Index)
Под часописима са SCI листе
подразумевају се часописи
наведени у Thomson Reuters
(www.scientific.thomson.com/
index.html) Journal Citation
Reports (JCR) листи, тј. часописи који имају impact factor.
Та листа се преузима са сајта
www.kobson.nb.rs/kobson. При
вредновању остварених научних резултата наставника,
доктораната и ментора докторских дисертација узима се
у обзир JCR листа за ону годину у којој је рад објављен, а у
случају дилеме и за једну или
две године пре тога, или за
једну годину после тога, шта
је најповољније за кандидата
чији се рад вреднује.

САВЕТИ
Како до студента продекана? култета, као што је наставно-научно два гласачка листића), а наш факулЗа било какав проблем студентима
је на располагању студент продекан. Он је најупућенији у актуелна
дешавања у Деканату, јер је у свакодневном контакту са управом Факултета, а због бројних обавеза декана
и продекана до њега је много лакше
доћи. Због генерацијске блискости и
без баријере професор - студент са
њим можете много опуштеније разговарати.
- Врата декана и продекана су увек
отворена за студенте, али уколико имате неких проблема немојте
одмах ићи на други спрат и чекати испред деканове канцеларије.
Функција студента продекана
је замишљена да он буде спона
између управе и студената. Полако,
детаљно и опуштено ћемо попричати о сваком појединачном проблему,
разменићемо контакте и све ће бити
пренето управи Факултета. Можете
ме слободно зауставити и на ходнику или било где да се сретнемо
и да ми кажете оно што вас мучи поручује студентима Саво Божић,
студент продекан.
Канцеларија студента продекана налази се на првом спрату наставног
блока (поред шалтера где се деле
студентски кредити). Можете му се
јавити на мејл: bozic.savo@gmail.
com или на телефон 021/485-2059.

Шта је студентски
парламент?
Многи студенти не праве разлику
између студентског парламента и
студентске организације (нпр. савез студената), па треба знати да су
студентске организације регистроване као удружења грађана и однос
између њих и управе факултета је
заснован на доброј вољи.
- Студентски парламент је орган фа-

веће или савет факултета. Разлог за
формирање студентског парламента
лежи у чињеници да поред великог
броја студентских организација, факултети и универзитети више нису
са лакоћом могли да идентификују
легитимне представнике студената - објашњава Александар Софић,
председник Студентског парламента
ФТН-а.

• Александар Софић, председник
Студентског парламента ФТН-а
Рад студентског парламента дефинисан је Законом о високом
образовању. За чланове студентског
парламента, или „студентске посланике“ организују се избори, који
личе на „праве“ изборе. На изборима
учествују студентске организације
(пандам политичким странкама),
али и појединци и групе. Чланови
се бирају тајним и непосредним
гласањем, а мандат чланова парламента траје годину дана.
Избори за Студентски парламент Универзитета у Новом Саду
организују се истог дана (по правилу
у априлу) као и избори за Студентски
парламент ФТН-а (студенти добијају

тет има пет мандата у Студентском
парламенту Универзитета.

Обавезан систематски
преглед - прилика да
проверите своје здравље
Студенти прве године ФТН-а током
новембра дужни су да обаве обавезан
систематски преглед. На систематски преглед морате понети индекс
и оверену здравствену књижицу, а
уколико вам књижица није оверена
преглед се плаћа 975 динара. Без
обављеног систематског прегледа
не можете оверити семестар. Систематски обухвата преглед код лекара
опште праксе, стоматолога, девојке
ће посетити гинеколога, а по потреби ће студенти бити упућени на
специјалистички преглед.
- Систематски прегледи се раде у
циљу превенције и адекватне заштите здравља студената. Ово је
уједно и прилика да бесплатно проверите своје здравље - каже Љиљана
Гавриловић, психолог у Заводу.
Уписом на факултет сви академци,
без обзира из ког дела државе долазе,
стичу право да се уз индекс и оверену здравствену књижицу бесплатно
лече у Заводу. Не морају да доносе
картон од свог лекара, а у Заводу
није потребан упут за одлазак код
лекара специјалисте. Стоматолошке
услуге се наплаћују, али по ценама
прилагођеним студентском буџету.
Детаљни распореди одласка на систематски преглед налазе се на огласним таблама, а дневно ће бити прегледано око 80 академаца. Студенте
треће године систематски преглед
очекује почетком следеће године. Завод или међу студентима познатија
„студентска амбуланта“ налази се у
улици Др Симе Милошевића 6, поред „велике мензе“.

ВЕСТИ

Помозите лечење Радомирке Грчић

Радомирка Грчић има 17 година и болује
од тумора у вратном делу кичмене
мождине за чије је уклањање неопходна
операција на институту у Верони, која
износи 7.000 евра. Новац за помоћ можете
убацити у кутију која се налази на улазу у
Факултет или уплатити на жиро рачун 2502070012801500-63 код Еуробанке. У оквиру
пројекта „Журкај са циљем и продужи
нечији живот“ који је покренуо Студентски
парламент ФТН-а, с циљем да се помогне
оболелим младим људима који немају новца
за лечење одржана је прва хуманитарна
журка. Сав новац од улазница прослеђен је
за операцију Радомирке Грчић.

Ефикасније управљање отпадом

Прелиминарни резултати локалних
планова управљања отпадом за 11
општина Јужнобачког управног округа
презентовани су на ФТН-у. У сарадњи
са немачком организацијом за техничку
сарадњу GTZ и Министарством животне
средине и просторног планирања, наш
факултет је реализовао пројекат “Јачање
локалне самоуправе”. Од почетка године
студенти и запослени на Департману за
заштиту животне средине и заштите на
раду прикупљали су податке о врстама
отпада ради израде студије о механичкобиолошком третману у функцији
осмишљавања регионалног плана за
управљање отпадом.

Пројекат COSTIC0806 окупио
педесетак професора ЕУ

У оквиру пројекта COSTIC0806 на ФТН-у
се окупило око педесетак професора из
Европске уније. Састанак представља
треће у низу групних предавања која су
организована у оквиру овог пројекта.
Основни циљ пројекта је развити
иновативне интелигентно праћене,
контролисане и сигурносне методологије
за критичне инфраструктуре система,
као што су електроенергетски системи,
телекомуникацијске мреже, системи за
дистрибуцију воде.

ФТН на Фејсбуку

ФТН је добио званичан, јединствен fan
page нa највећој друштевној мрежи
Фејсбук. Како би студенти увек били у
току и добили валидне информације о
дешавањима на Факултету потребно је да
у претрази укуцају Факултет техничких
наука - Нови Сад. На сва постављена
питања посетиоци ће добити одговоре од
Маркетинг службе Факултета. Већ првог
дана преко 1.200 људи се прикључило на
fan page Факултета.

Сарадња ФТН-а, Владе АПВ и
Беочинске цементаре

• Седница Студентсог парламента

Факултет техничких наука, Влада АП
Војводине и Беочинска фабрика цемента
„Lafarge BFC” потписали су споразум
о даљој сарадњи. Др Бојан Пајтић,
председник Владе АПВ, Бруно Лафонт,
генерални директор и председник групе
Лафарж и проф. др Илија Ћосић декан
ФТН-а усагласили су се да ће заједнички
радити на истраживачким пројектима у
циљу развоја иновативних материјала, који
доприносе одрживој градњи, уштедама
необновљивих ресурса и смањењу утицаја
штетних материја на животну средину.
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ПРВИ ПУТ
ИСПРЕД
СТУДЕНАТА
Нови сарадници у настави:
Јелена Чолић, проф. математике (УНО Математика)
Владимир Иванчевић, дипл. инж. мастер
(УНО - Примењене рачунарске науке и
информатика)
Вељко Петровић, дипл. инж. мастер
(УНО - Примењене рачунарске науке и
информатика)
Иван Шкиљајица, дипл. инж. мастер
(УНО - Технологије транспортних система)
Дејан Васић, дипл. геод. инж.
(УНО - Геодезија)
Горан Маринковић, дипл. геод. инж. (УНО
- Геодезија)
Сушић Горан, дипл. геод. инж. (УНО Геодезија)
Марко Лазић, дипл. инж. мастер (УНО Теорија и интерпретација геометријских
простора у архитектури и урбанизму )
Бирани у звање асистента:
Мр Лазар Стричевић (УНО - Примењене
рачунарске науке и информатика)
Бојан Јовановић, дипл. инж. мастер (УНО Интегрални транспорт и логистика)
Иван Тричковић, дипл. инж. мастер (УНО Интегрални транспорт и логистика)
Немања Станисављевић, дипл. инж. мастер
(УНО - Инжењерство заштите животне
средине)
Аница Туфегџић, дипл. инж. мастер
(УНО - Историја, наслеђе и заштита Градитељско наслеђе, очување и заштита)
Ненад Рушкић, дипл. инж. мастер (УНО Саобраћајни системи)
Јелена Митровић, дипл. инж. мастер (УНО
- Саобраћајни системи)
Поново бирани асистенти:
Мр Милан Рацков (УНО - Машински
елементи и принципи конструисања)
Мр Имре Лендак (УНО - Аутоматика и
управљање системима)
Милан Делић, дипл. инж. мастер
(УНО - Квалитет, ефективност и логистика)
Гојко Владић, дипл. инж. мастер
(УНО - Графичко инжењерство и дизајн)
Изабрани у звање доцента:
Др Ивана Лончаревић (УНО - Физика)
Изабрани за редовног професора:
Др Небојша Ралевић
(УНО - Математика)
* УНО-ужа научна област

Пројекат размене студената

Кампус Европе

• Проф. др Владимир Катић, продекан за финансије

Преко сто пријављених
пројеката
Министарство за науку и технолошки развој у мају је објавило позив
за пријављивање пројеката из области основних истраживања, технолошког развоја и интегралних и
интердисциплинарних истраживања.
Факултет техничких наука конкурисао је са укупно 106 пројеката из све
три области истраживања.
- Пројекти Министарства за науку и
технолошки развој су веома значајни
за науку у Србији, јер њиховом
реализацијом факултети добијају
значајна финансијска средства за
куповину опреме, финансирање студената докторских студија, куповину
опреме, одлазак наставника и сарадника на усавршавања као и на научне скупове у иностранству - истиче
продекан за науку и међународну
сарадњу проф. др Јанко Ходолич.
Продекан Ходолич каже да су од републичког Министарства за науку и технолошки развој добили информацију
да су пројекти предати страним рецезентима, а крајем новембра се очекује да
буде објављена листа пројеката чије је
финансирање одобрено.
- У претходном циклусу Факултет
је реализовао око 90 пројеката. Ти
пројекти су завршени и трајали су
Конкурс за Темпус пројекте
Отворен је четврти конкурс за
Темпус 4 програм. Текст конкурса
као и национални и регионални
приоритети за овај позив се налазе на сајту Темпус канцеларије
у Београду. Рок за пријаву је 15.
фебруар. Темпус програм Европске уније је отворен за све акредитоване инситутуције високог
образовања у Србији. Темпус
пружа могућност високошколским институцијама да реформишу постојеће или уведу нове
студијске програме у приоритетним областима, затим да раде на
развоју курсева за целоживотно
учење и разнличите врста тренинга усмерене ка потребама
привреде и сл.

• Проф.др Јанко Ходолич, продекан за науку и међународну сарадњу и
Валентина Вребалов, референт за науку
две до четири године, а сада чекамо
резултате новог циклуса - објашњава
продекан Ходолич. Може се слободно
рећи да је већина истраживача са Факултета на неки начин била укључена
у реализацију ових пројеката и на тај
начин користила неке од бенефита
ових пројеката.

Суфинансирање пројеката
међународне сарадње
Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој објавио је
конкурс за пријаву нових или наставак већ уговорених пројеката
суфинансирања међународне сарадње, а то су махом пројекти који су
већ уговорени са партнерима из иностранства. Покрајински секретаријат
за науку и технолоши развој одобрава суфинансирање трошкова пута и
боравка наших истраживача у иностранству.

Нови позиви ОП 7
Отворени су нови позиви за Оквирни
програме 7 за следеће области и позиве: Information and Communication

Кампус Европе је европски пројекат размене студената
у иностранству, који обухвата мрежу од 21 универзитета из Европске уније, Србије, Русије и Турске. Пројекат
подржава Европска универзитетска фондација (Europaeu
University Fondation) са седиштем у Луксембургу.
- За студенте Факултета техничких наука отворена
је мрежа од 11 факултета из Португалије, Шпаније,
Пољске, Немачке, Француске, Финске, Литваније,
Русије, Кипра, Италије и Турске и то за области: електронике, телекомуникација, рачунарство, архитектуре,
грађевинарства, менаџмента и машинства - каже продекан проф. др Владимир Катић председник Kомитета
за техничке науке (Subject Commitee Engineering).
Студенти бораве на партнерском универзитету у иностранству једну академску годину, од септембра до јула.
Тачан датум одласка зависи од Универзитета који ће

Technologies, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new
Production Technologies, Energy,
Environment(includingClimateChange),
Transport (including Aeronautics),
Joint Technology Initiatives (Annex IVSP1), IDEAS, ERC, PEOPLE, MarieCurie Actions, CAPACITIES, Research
Infrastructures, Research for the benefit
of SMEs, Regions of Knowledge,
Research Potential, Science in Society,
Activities of International Cooperation

Отворени јавни позив за
суфинансирање пројеката
билатералне сарадње
Предмет
јавних
позива
су
суфинансирање узајамних посета
истраживача (трошкови путовања
и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности програма
билатералне научне и технолошке
сарадње између: Републике Србије
– Републике Португала, Републике
Србије и Републике Грчке, Републике Србије и Републике Белорусије.
Детаљи о програму на сајту Министарства науке и технолошког
развоја.

студент похађати, с обзиром да се почетак школске године разликује у различитим земљама. Пре почетка наставе
организује се једномесечни курс локалног језика. Програм
Кампус Европе траје годину дана и инсистира на учењу
матерњег језика средине у коју студент одлази. Енглески
језик потребан је као прелазно решење за похађање предмета, да би већ у другом семестру студент био способан да
предмете прати на језику земље домаћина.
- Уколико је студент положио предвиђене предмете и зарадио 60 ЕПС бодова, те положио курс страног језика, добија
Кампус Европе сертификат који се шаље из Секретаријата
програма пројекта са седиштем у Луксембургу.

НАШ КОЛЕГА

Амбиција у асеизмичком
пројектовању
У индексу Филипа Никетића,
уписанe су две деветке. Мастер
студије на грађевинарству уписао је са просеком 9,95. Од прве
године студија проглашаван је за
најбољег студента Департмана
за грађевинарство, а три пута је
добијао награду Факултета за просек 10,00. На пријемном испиту је
био први на листи, једини са максималних 100 бодова. Прошле године
је добио награду Министарства за
дијаспору „30 испод 30“, где се нашао на листи младих лидера млађих
од 30 година. Како би лакше дошао
до литературе поред енглеског и
немачког савладао је и француски
језик. Никада није пао на испиту
нити је поништавао испите. За њега
није постојао септембарски и октобарски рок. Лето користи за обилазак националних споменика, јер га
интересује како су грађени српски
средњовековних манастири, а да се

у то време није знало за цемент и
арматурно гвожђе.
- Занима ме асеизмичко пројектовање
објеката. Код нас се мало ко тим
бави. Када завршим мастер студије
на ФТН-у размишљам да упишем и мастер на Институту у Павии у Италији јер се на тој научној
институцији баве управо овом
облашћу грађевинарства. Волео бих
да останем у својој земљи и на свом
факултету, али не знам где ме пут
може навести – каже Никетић.

Несуђени глумац
У гимназији је Филип у позоришној
трупи био главни глумац и сви
су очекивали да ће уписати
глуму.
- Размишљао сам и о књижевности
или филозофији. Матурски рад сам
радио из нуклеарне физике, па сам
игром случаја дошао у контакт са

Мозак мора да ради
- Ко је студирао технику и мисли да ће све моћи да наштреба тешко да
ће да заврши факултет. Мозак мора да ради. У првој години сам проводио пуно времена са књигом. Уколико успешно савладате прве кораке,
после је учење задовољство. Инжењер грађевинарства је веома одговорно занимање. Новосаграђени објекат мора да буде сигуран, леп, а да се
утроши што мање новца – закључује Филип Никетић.

• Филип Никетић
проф. др Мирославом Весковићем,
садашњим ректором Универзитета и он ми је предлагао да упишем
физику. Пречешљао сам информаторе готово свих факултета, сео сам
и добро размислио. И ето, одлучио
сам се за технику. Искрено, мислим
да је пресудила материјална страна. Са овим позивом ипак имате
шансу за плаћенији посао. После
првог семестра знао сам да сам на
правом путу – прича овај свестрани
двадесетрогодишњи Новосађанин.

Успех студената Департмана за индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

НАЈБОЉИ У ЕВРОПСКОЈ
ПРЕСТОНИЦИ МЛАДИХ
Соња Мартинов, Итана Маџгаљ
и Урош Тодоровић, студенти
инжењерског
менаџмента
заједно са асистентом Младеном Радишићем освојили су прво
место у такмичењу пројеката
на међународном студентском
конгресу „Тhinking Pot“ у Торину. У конкуренцији од преко 20
пријављених пројеката, као првопласираним припала им је награда
од 2.500 евра.
- Студентски конгрес „Thinking
Pot“ представља једну од новонасталих иницијатива реализованих
у Торину у 2010. години, током које
овај италијански град слави титулу
Европске престонице младих. Конгрес је организован под крилатицом „Право на будућност” која је
била основна идеја догађаја. Торино је овом приликом угостио преко
300 студената различитих области,
а поред такмичења организована
су и предавања и радионице - прича Младен Радишић.
Наши студенти, који су уједно
и чланови ESTIEM-a (Европско
удружење студената индустријског
инжењерства и менаџмента) пред-

• Студенти на такмичењу у Торину
ставили су се са пројектом под
називом TIMES (Tournament In
Management and Engineering Skills)
који представља највеће такмичење
у решавању студија случаја у Ев-

ропи. Наш факултет ће у фебруару 2011. године бити домаћин овог
турнира, на коме се очекује преко
40 студената из девет европских
земаља.

РЕЧ
СТУДЕНАТА

П

осле свечаног пријема
и упознавања са
професорима и колегама са
смера, бруцоши након првог
утиска највише су задовољни
организацијом на факултету,
друштвом, а поготово се радују
бруцошијадама.

Милош Стојиљковић,
студент геодезије и
геоматике
Организација је добра.
Задовољан сам радом
Студентске службе.
Друштво полако, али
сигурно упознајем.
Чини ми се да су књиге
мало скупе, али све у
свему први утисак је
одличан.
Јелена Тошић,
студенткиња заштите
животне средине
Задовољна сам
изабраним факултетом,
професорима,
друштвом. Ми са
прве године радујемо
се журкама и
бруцошијадама. Немам
никаквих примедби.
Организација је супер
Небојша Радаковић,
студент рачунарства и
аутоматике
За сада слушамо
четири предмета, сви
ми се чине баш супер.
Факултет је одличан,
па није ни чудо јер сви
долазе да га студирају.
Организација је добра
и чини ми се да је
Студентска служба баш
ефикасна.
Доротеа Ређек,
студенткиња
архитектуре
Прве недеље почела су
предавања и вежбе. Добили смо већ задатке.
Знам да неће бити лако.
Са друге стране све је
добро. Свидело ми се
друштво и организација
је сасвим солидна.
Редакција позива све студенте да се придруже у стварању студентског листа
„ФТН новине“. Предлоге, критике, похвале, фотографије... можете слати на
ftnnovine@uns.ac.rs
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Спорт на ФТН-у

Одржани Интернационални дани саобраћаја
С циљем упознавања студената и јавности
са новим законима и технологијама у области саобраћаја на ФТН-у је одржана дводневна манифестација “Интернационални дани
саобраћаја - ИДС 2010.”
- Поред предавања из области безбедности
саобраћаја и поштанског саобраћаја, посетиоци су имали прилику да виде и неколико показних вежби - каже Дејан Срећковић, координатор пројекта. На полигону испред ФТН-а
изведена је вежба полазника Центра за основну полицијску обуку и Завода за хитну медицинску помоћ. На полигону испред Факултета
организована је и “Мала школа паркирања”.
Током ИДС-а одржана је и филателистичка изложба.

Почињу
турнири

• Показна вежба испред ФТН-а

„Ноћ истраживача” посетило скоро 9.000 људи
По први пут у нашој држави, у организацији Факултета техничких наука одржана је „Ноћ истраживача“
јединствен догађај који је истовремено одржан у 32
земље Европе у више од 200 градова. Овогодишњу

манифестацију под називом „Сви смо ми истраживачи“,
чији је циљ да јавности приближи посао истраживача
и да се омогући боље разумевање њиховог доприноса
друштву посетило је 8.770 гостију.

Студенти имају прилику да слободно време
искористе бавећи се спортом. У студентској
организацији „Техничар“ кажу да се полако
припремају за предстојећа такмичења.
- Према информацијама које смо добили од
Универзитетског спортског савеза Новог
Сада, турнири на нивоу Универзитета требало
би да почну 8. новембра, уколико се технички
детаљи среде на време. На турниру ће нас
представљати екипе у фудбалу, кошарци и
одбојци у мушкој екипи и женска екипа у
одбојци – истиче Радослав Симић, референт
за спорт ФТН-а. Симић каже да је ФТН и
ове године један од ретких факултета који
на турниру учествује у свим такмичењима
и искуство које је иза нас показало је да
факултетска екипа осваја највиша места. Сви
заинтересовани студенти могу да се учлане у
спортско друштво „Техничар“ које се налази у
просторијама Савеза студената ФТН-а.

Рекреација за запослене
- Задовољство ми је што могу да кажем да
сваке године на тренинзима је присутно све
више запослених, а то је показатељ да колеге
имају времена и за физичке активности –
каже референт за спорт ФТН-а Радислав
Симић. Сви запослени могу понедељком
и четвртком да играју фудбал и кошарку од
17 сати у великој сали на Ђачком игралишту, а аеробик вежбе се одржавају уторком и
четвртком од 19 сати у клубу „ Magic body“ у
улици Јована Суботића 9. Спортске активности су бесплатне за све запослене на ФТН-у.

ПРЕДСТАВЉАМО

САВЕЗ СТУДЕНАТА ФТН-а
Савез студената Факултета техничких наука
(ССФТН) је самостална, независна, добровољна и
нестраначка организација студената ФТН-а у Новом Саду. Постоји дужe од 40 година и у том периоду организација је променилa неколико имена.
Традицијом, Савез је стекао пуно право да се сматра
најстаријом и највећом студентском организацијом
на Универзитету у Новом Саду. Савез има обавезу да
под своје окриље прими све студенте ФТН-а жељне
активности везаних за ваншколске програме, различитих потреба, афинитета и мотивација. Сам план и
програм ССФТН-а је кратак и јасан: подизање квалитета студирања, борба за сва студентска права,
олакшавање студентског живота и рад на испуњењу
ваннаставног времена на што квалитетнији начин.
Кроз многобројне акције, активности, пројекте, семинаре, трибине, радионице, сарадњу са свим студентским организацијама и факултетима, ССФТН-а
има за циљ да сваком студенту омогући испуњење
личних амбиција и задовољи академске потребе
појединаца. Кроз тимски рад и остваривање идеја,
студенти поред учествовању у неким активностима
имају прилику да развију своје организационе способности.
Већи пројекти Савеза студената су свакако

организације шест „ијада“ (менаџеријада, машинијада,
грађевинијада, архитектуријада, електријада и
саобраћијада). То су највећи и најобимнији догађаји
који окупљају стотине, па и хиљаде студената на једном
месту. Трибина Министарства економије, Семинар
о болоњским принципима и више пута организоване
трибине о здравом животу су само неке од активности
које Савез студената организује једном годишње. Поред тога, већина активности су усмерене на спуштање
цена испита, решавање свакодневних проблема студената, борба за кредите, стипендије и правилну и поштену расподелу кревета и соба у студентским домовима,
одлазак на сајмове књига, образовања, саобраћаја као
и организација „Мотивационог викенда“ неколико
пута годишње.
Унутрашња организација ССФТН-а је таква да сваки департман ФТН-а има своје радно тело које је
састављено од студената свих година пропорционално. Радно тело брине о потребама свог департмана.
Такође, има председника и потпредседника, велику и
малу скупштину, као и радно тело звано председништво. Просторије ССФТН-а се налазе преко пута читаонице Факултета, на првом спрату.
Савез студената поручује:
ПОСТАНИ ДЕО ТИМА - УКЉУЧИ СЕ!

• Мотивациони викенд на Стражилову
CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
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