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ДЕКАН - БРУЦОШИМА

студенти,
драги будући дипломирани
инжењери
и
мастеридипломирани
инжењери,
дозволите ми да вас у
име
управе
Факултета
поздравим и да вам зажелим
срдачну добродошлицу.

2. да имају добар просек оцена да би и на мастер студијама
заузели буџетско место.
По Закону о високом образовању, режим студија је такав
да буџетски студенти морају да упишу све предмете
или 60 ЕСПБ (бодова) док самофинансирајући студенти
могу да упишу минимално предмете који носе у збиру
37 ЕСПБ, а могу и све предмете као и буџетски студенти
што им ја свакако препоручујем да би могли у наредној
школској години да остваре буџетске бодове. Да би
буџетски студенти остали на буџету а самофинансирајући
остварили право на буџет, и једни и други морају
положити испите који у збиру износе 48 ЕСПБ. Ако број
студената који оствари право студирања на терет буџета
буде већи од 20% у односу на број буџетских студената
уписаних ове године (уписано у прву годину 1000
буџетских студената – имамо право да у другу годину
упишемо 1200) врши се рангирање у коме равноправно
учествују и буџетски и самофинансирајући студенти.
Само они студенти који остваре 60 ЕСПБ могу бити
100% сигурни да настављају студирање на терет буџета.
И зато, нема вам друге него да од првог дана озбиљно
схватите свој задатак и прионете на посао. А то значи да
редовно долазите на наставу, да испуњавате предиспитне
обавезе и да полажете испите.
Сваки предмет носи, као што ћете видети одређени
број ЕСПБ бодова и има дефинисане предиспитне и
испитне обавезе. Предмети на којима студент није
испунио предиспитне обавезе, не могу да се полажу
и они се поново уписују и плаћају по бодовима, које
носи предмет, а према ценовнику Факултета. У овом
моменту цена једног бода је 1000 динара. Иста цена је и
за предмете где је студент испунио предиспитне обавезе,
а жели поново да их слуша. Ако не жели поново да их
слуша, те предмете може полагати преко колоквијума и
плаћа 2000 динара по предмету. Наравно, студент може
и само излазити на испит, када полаже целокупан курс, и
тада нема плаћања, осим стандардне пријаве испита (200
динара).
Сваки студент који оствари минимално 37 ЕСПБ бодова,
уписује другу годину као самофинансирајући студент.
Сваки студент који оствари мање од 37 ЕСПБ, понавља
годину студија и у наредној школској години мора да
упише све предмете које није положио из прве године,
а може да упише и први семестар друге године (опет
минимално 37 ЕСПБ а максимално 90 ЕСПБ и плаћа
1000 односно 1500 динара по боду).
Студент који за осам година не заврши основне студије
бива аутоматски исписан.
Као што видите сви процеси на ФТН-у су у духу новог
закона и Болоње. Наш Универзитет и Факултет техничких
наука у том смислу предњаче у Србији. Испити се
полажу парцијално и у току семестра уз активан рад и
испуњењем свих предиспитних обавеза и полагањем
колоквијума практично може да се положи испит. Сваки
наставник је дужан да вас обавести о свим предиспитним
обавезама и начину полагања испита. Сви предмети су
једносеместрални и пуно је изборних предмета. На крају
сваког семестра студенти оцењују наставни процес и
амбијент живљења на Факултету.
Наш Универзитет и наш ФТН дубоко су закорачили у
промене, свесни потребе да се смањи време трајања
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Ви сте од великог броја могућности изабрали да студирате
технику. Изабрали сте једну од 11 инжењерских струка
које се изучавају на овом факултету.
Сама чињеница да се овде развија једанаест струка,
говори да смо ми сложен факултет, мултидисциплинаран,
један од највећих у Републици Србији, са преко 11.000
студената, 864 запослених, 60 акредитованих студијских
програма, 13 департмана, 41-ом катедром, 58 малих и
средњих предузећа на површини од преко 30.000 m2. Од
нове године почињемо са градњом нових 30.000 m2 за
зграде Грађевинарства, Електротехнике и рачунарства и
научно-технолошког парка.
Прославили смо јубилеј педесет година успешног рада.
Почели смо 1960. године као Машински факултет са
првом генерацијом од 170 студената, којима је предавало
7 професора и 17 асистената. Та генерација је 18. маја ове
године добила златне индексе. Ви сте 51-ва генерација
од 1565 студената коју дочекује 248 професора и 381
асистент. Ви ћете добити златне индексе 2060. године.
До сада је дипломирало 12787 студената, магистрирало
774, а докторирало 332 кандидата.
Ове године уписали смо на прву годину студија 1009
буџетских и 544 самофинансирајућих студената, као и
12 студената на основне струковне студије. Ове године
конкурисало је 1800 кандидата, а 182 нису положили
пријемни испит тако да смо попунили сва места на
академским студијама.
Велики број самофинансирајућих студената у току прве
године студија оствари законски услов за упис друге
године и прелази на буџет.
Као што знате, студије на овом факултету обухватају три
степена образовања: основне које трају четири године,
мастер које трају годину дана и докторске које трају три
године. То значи да за пет година стичете две дипломе,
прву после четврте године студија када обавезно
браните први завршни дипломски рад и добијате звање
дипломираног инжењера одговарајуће струке, a затим се
поново уписујете на мастер студије при чему се вреднује
успех и време студирања на основним студијама и
полаже пријемни испит. Мастер студије могу да упишу
и дипломирани студенти па и мастери са других,
одговарајућих факултета и зато студенти који студирају
на терет буџета морају да воде рачуна о две ствари и то:
1. да полажу све испитe на време да би сачували буџетско
место;

студија, повећа ефикасност студирања и квалитет
наставног процеса. Поред потпуно измењених наставних
планова и програма на основним академским, мастер и
докторским студијама, променио се и однос наставника
и студената према наставном процесу тако да је просечно
време трајања студија са девет година и осам месеци
(1999.) смањено на пет година и седам месеци (2009).
За добру наставу нису довољни само добри студијски
програми. Потребне су добре лабораторије, угодан
простор и компетентни кадрови. У том смислу чинимо
значајне напоре на изградњи, уређивању и климатизацији
простора, опремању лабораторија, рачунарског центра,
као и пријему младих и стручних кадрова. Ми спадамо у
ред ретких факултета код којих је број асистената много
већи од броја професора.
Факултет техничких наука, са својом мултидисциплинарном структуром, флексибилном организацијом и довољно великим бројем стручних кадрова
који су боравили у светски познатим институтима,
данас је један од најразвијенијих факултета у Србији,
компетентан за образовање свих профила инжењера
за равноправну сарадњу на светском тржишту. То
смо доказали и акредитацијом Факултета за научноистраживачки рад, а 2008. године међу првима у Србији
акредитовали смо Факултет као образовну установу са
60 студијских програма.
Управа Факултета и сви запослени чине велике напоре
да вам створе услове да студије завршите на време и да
током студија стекнете висока знања јер у времену које
долази знање постаје највећи и најчешће једини капитал.
Диплома коју ћете стећи на Факултету техничких наука
је гарант тих знања.
У визији овог факултета, који је први у подручју
образовања сертификовао свој систем квалитета према
међународним стандардима ISO 9001-2010, ISO 14000 и
ISO 18000 записали смо да хоћемо да остваримо високо
место у друштву најбољих. Све наше активности су
подређене том циљу. Ви сте од данас чланови угледне и
велике академске породице Факултета техничких наука,
нека вам је срећан почетак студија и добро дошли!
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Највећи догађај у стручној и политичкој јавности Војводине

Пола века Факултета техничких наука
ФТН

Промоција књиге о раду академика Николе
Хајдина
Промоција књиге, „Најзначајнији научни
и стручни радови Николе Хајдина у
коментарима иностране литературе“ први
је у низу догађаја поводом обележавања
50 година постојања и успешног рада
Факултет техничких наука. Том приликом
представљена је књига чији су аутори: проф.
др Драгослав Шумарац, проф. др Братислав
Стипанић и проф. др Ненад Марковић и
приказан је филм о научним и стручним
активностима академика проф. др Николе
Хајдина, председника Српске академије
наука и уметностим.

деценијама образује
студенте и ствара стручњаке
у многим областима и већ
дуго на снажан, иновативан
и креативан начин мења
стварност.
Факултет техничких наука свечаном академијом
обележио је педест година постојања. Тим
поводом декан проф. др Илија Ћосић у обраћању
многобројним званицама истакао је да је
оснивање Машинског факултета 1960. године,
који је касније прерастао у ФТН, највећи догађај
у научној, стручној и политичкој јавности
Војводине.
- Кључне речи за будућност су: квалитет,
ефикасност и мултидисциплинарност у свим
процесима и у свим деловима факултета, као
интегрисаног дела Универзитета у Новом Саду рекао је декан и нагласио да то значи да истински
желимо да постанемо део европског научнообразовног простора, мреже центара изврсности
у којој свако ради оно у чему је најбољи.
Декан Илија Ћосић оценио је да је друштву, које
је засновано на знању, потребан још квалитетнији
кадар, опрема и простор.
- Зато морамо још снажније развијати
иновативност и као инкубатор оснивати
нова мала и средња предузећа - рекао је
професор Ћосић на свечаној академији која је
одржана 15. јуна у реновираном амфитеатру
„Никола Тесла“.
Регионални центар “Биосенс”
Председник Владе Војводине др Бојан Пајтић на
прослави јубилеја отворио је Регионални центар
за биосенсинг технологије “Биосенс” и пустио у
рад најсавременију бежичну сензорску мрежу за
осматрање усева која је постављена на Римским
шанчевима. Др Бојан Пајтић је даљинским путем,
помоћу електронске картице, означио почетак
рада тог центра високе технологије, који ће
новоотвореним системом омогућити мониторинг
поља камерама постављеним на беспилотним
летелицама, прикупљање, анализу и чување
података.
-”Биосенс” је први мултидисциплинарни
истраживачки центар за развој и примену
информационо-комуникационих технологија и
метода у пољопривреди, шумарству и заштити
животне средине у којем се остварују различити
међународни пројекти вредни скоро два милиона
евра - рекао је Пајтић, истичући да ФТН не
само што деценијама образује студенте и ствара
стручњаке у многим областима, него већ дуго
“на снажан, иновативан и креативан начин мења
стварност”.
Пајтић: ФТН - факултет примењених наука
- Педесет две компаније високих технологија
основали су научници, наставници, сарадници

• Председник Владе АПВ др Бојан Пајтић
ФТН-а, то је заиста импресиван број и уколико
факултет примењених уметности можемо са правом
називати тако, онда и ФТН са правом можемо
називати факултетом примењене науке. Они на
тај начин доприносе развоју читаве заједнице.
Замислите само колико би наше друштво било
успешније, богатије, срећније и праведније да
су уместо шверцера, манипуланата и свих оних
који су изигравали законе, данас богати научници
и истраживачи - рекао је Пајтић и закључио да
је приликом катастрофалних поплава у Јаши
Томићу, само захваљујући наставницима Одсека
за архитектуру ФТН-а, могла су врло брзо бити
изграђена насеља, која су помогла људима који
живе на том простору да тамо и остану и опстану.
- Када се у Покрајинској влади каже ФТН, постоји
само једна асоцијација - партнерство у интересу
грађана Новог Сада, Војводине и Србије - закључио
је председник Владе Војводине.

• Почасне званице
Велика подршка
Скупу су се такође обратили ректор Универзитета
у Новом Саду, проф. др Мирослав Весковић, покрајински секретар за науку и технолошки развој,
проф. др Драгослав Петровић и покрајински
секретар за образовање, проф. др Золтан Јегеш,
а академији су присуствовали Епископ бачки гг.
др Иринеј Буловић и јегарски гг. др Порфирије
Перић, председник САНУ проф. др Никола Хајдин,
градоначелник Новог Сада Игор Павличић,
представници војске, полиције као и других
државних и приватних универзитета и факултета у
Србији и региону. У оквиру прославе наступио је и
музичар и композитор Слободан Тркуља.

• Промоција књиге о раду председника САНУ-а,
академика проф. др Николе Хајдина
Састанак са првом генерацијом
Сигурно, један од најемотивнијих догађаја
који су везани за прославу јубилеја, јесте
састанак са првом генерацијом студената
тадашњег Машинског факултета. На дан
18. маја, када је 1960. године одлуком
Народне скупштине Републике Србије
основан Машински факултет у Новом Саду,
у амфитеатру „Никола Тесла“ уприличена
је додела Златних индекса, премијерно је
приказан филм „50 година ФТН-а“ и додељене
су захвалнице пензионисаним радницима
Факултета.

• Прва генерација студената уписаних 1960.
године
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Лабораторија за рачунарску интеграцију
На дан Факултета техничких наука у згради
Машинског института отворена је и лабораторија
за рачунарску интеграцију производних система.
Лабораторију је отворио ректор Универзитета
проф. др Мирослав Весковић. У пратњи управе
Факултета нову лабораторију обишли су и
студенти прве генерације.
Промоција књига и монографија
У оквиру обележавања педесет година ФТН-а
уприличена је промоција неколико књига и
монографија. Представљене су монографије:
Проф. др Радош Радивојевић „50 година Факултета
техничких наука“ и проф. др Владимир Милачић
„Политичка економија индустрије знања“.
Проф. др Синиша Кузмановић промовисао је књигу
„Machine Design“, а том приликом представљени су
часописи „Техника“ и “Производно машинство“.
Презентован је и Годишњи извештај о научноистраживачкој делатности ФТН-а у 2009. години.
Изложба”Кроз архивске фондове Факултета”
На изложби су приказани документа и фотографије
који су издвојени из веома богате архиве ФТН-а.
Аутори др Љиљана Вукајлов, Јасмина Димић
и Радивој Вујановић су кроз архивску грађу
професорима, студентима и јавности представили
развој Факултета од 1960. године до данас.
Откривена бисте проф. др Јулију Кимеру
Јубилеј је обележен и откривањем бисте проф.
др Јулију Кимеру, првом директору тадашњег
Машинског института. Професор Кимер, који
је веома заслужан за развој машнске струке, два
пута је био проректор Универзитета у Новом Саду
и добитник је многобројних награда и признања.
Током своје каријере велику пажњу је посветио
практичном и истраживачком раду. Бисту овог
истакнутог научника и професора нашег факултета
свечано је 14. јуна испред зграде Машинског
института открио проф. др Саво Секулић. Бисту
Факултету техничких наука поклонио је вајар
академик Владимир Јокановић.
Знак захвалности за партнерски однос
Факутет техичких наука доделио је повеље као
највише признање истакнутим институцијама
и појединцима за допринос развоју Факултета,
као и награде најбољим научним радницима и
студентима за протеклу 2009. годину.
Добитници повеља:
Министарство просвете и Министарство за науку
и технолошки развој Републике Србије, Влада и
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, Град
Нови Сад, Покрајински секретаријат за образовање
и Покрајински секретаријат за науку и технолошки
развој, Матица српска, Српска академија наука
и уметности, Војвођанска академија наука и
уметности, Епископ бачки гг. др Иринеј Буловић,
Епископ сремски гг. Василије, Универзитет у
Београду, Универзитет у Новом Саду, Војнотехнички институт, Привредна комора Србије,
Инжењерска комора Србије, Привредна комора
Војводине, Регионална привредна комора Нови
Сад, Фонд за капитална улагања АПВ, Машински
факултет у Београду, Електротехнички факултет у
Београду, Грађевински факултет у Београду, Саобраћајни факултет у Београду, Висока техничка
школа у Новом Саду, проф. др Душан Јакшић,
академик проф. др Драгутин Зеленовић, академик
проф. др Божидар Вујановић, академик проф. др
Војислав Марић, проф. др Радомир Фолић, проф.
Мирјана Марковић, проф. др Миодраг Злоколица,
проф. др Душан Петровачки, Јован Вулић, дипл.
инж.

Интервју: Академик проф. др Драгутин Зеленовић

ДИРЕКТНО ИЗ ИСТРАЖИВАЊА
У НАСТАВУ

-Технички факултети постају центри у којимa
се предавања одржавају из онога што се
истражује. Дакле, директно из истраживања
у наставу тај систем везује студенте. То је
будућност и ми то треба да достигнемо. Сад
смо на старту и имамо резултате: обликовали
смо студијске програме, имамо људе који
вреде и који би могли више да дају - каже у
разговору за „ФТН новине” академик проф. др
Драгутин Зеленовић, један од идејних твораца
Факултета техичких наука у Новом Саду.

Он наглашава да данас имамо политику развоја
младих и многе друге ствари што у његово
време није било. Међутим, много брже се иде
у иностранство тако да се констатно повећава
разлика која треба да се стигне. Стартна позиција
се мора претворити у динамички оријентисан
процес којим ће се стићи инострани универзитети.
Потребан је џиновски напор, није довољно само
да се комотно ради, треба створити истраживачке
центре.
Како се некада студирало, а како данас?
– Некадашње генерације су биле у складу са
друштвеним системом оријентисаних кадрова.
Уписивали смо се на факултет да постанемо
инжењери који ће радити у фабрици да би
производили брже, боље, јефтиније и хуманије.
Комплетно друштво било је колективизирано у
смислу политике, дневних догађаја, факултета,
земљорадње итд. Нисмо имали потребу да
размишљамо о зарадама и платама. У то време
постојало је опште одушевљење да се направи
фабрика као у Немачкој, Италији, Француској.
Тада је била изражена друштвена оријентација,
данас нажалост, све је усмерено на појединца. То
је добро кад је у питању лично напредовање, али
по мом мишљењу изгубио се основни прилаз да
смо ту како би развијали друштвени систем.
Како је настала идеја за оснивањем
Универзитета у Новом Саду?
Основна идеја о развоју факултета у Новом
Саду настала је из привредних потреба у време
растуће привредне изградње Југославије после
Другог светског рата. Први проблем који се
појавио био је мањак кадрова свих струка,
па је рођена идеја да почну да се развијају
факултети и универзитети. Услов за оснивање
универзитета био је да постоје четири факултета.
Прво је основан Пољопривредни, Филозофски,
Правни, Технолошки па Машински из кога се
касније развио Факултет техничких наука. Наш
универзитет основан је 1960. године.
Како сте се одлучили да Универзитет буде баш
на овом месту?
Припреме су обухватале пре свега простор,
опрему и кадрове. Позвали смо архитекте, брачни
пар из Крушевца, Сибина Ђорђевића и његову
супругу, који су пристали да дођу у Нови Сад и
да раде на развоју и избору локације. Пошто су
допутовали из Крушевца, били су смештени у
хотелу „Тврђава“. На платформи испред хотела
углавном су се одвијали састанци на којима се
разговарало о локацији. Тих година у Новом Саду
од зграде Извршног већа па до места где смо сад,
била је мочвара са трском.

Међутим,
примарно
је било да подручје будућег универзитета буде
близу центра града. Архитекта Сибин Ђорђевић
проценио је да се баш на овом месту лоцира
универзитет. Он је рекао да се посипањем песка
из Дунава може добити стабилна основа за
градњу и тако је све почело.
Ко је био најзаслужнији за развој Машинског
факултета?
– Професор Живојин Ћулум који је био генијална
личност, активна, друштвено оријентисана,
без личних интереса. Мислим да је био пети по
реду декан Факултета, а 1968. године професор
Шикопарија и ја били смо изабрани за његове
продекане и тада смо почели озбиљно да радимо.
Предложили смо професору Ћулуму да почнемо
да развијамо сопствени кадар који ће на Факултет
долазити по фабричком радном времену, у шест
сати до пола три и држаће предавања по распореду,
али ће се после враћати на своја радна места у
фабрике и радити основне послове по основној
политици која се и дан данас примењује, а то је:
истраживачки рад једна делатност, образовање на
основу истраживачког рада, привредне примене
на основу образовања и истраживачког рада и
повратно скупљање искуства из претходног рада
за образовање и за истраживачки рад. Ова шема
вреди и данас.
– Временом је основан Грађевински факултет
који је тада био смештен у Суботици. Академик
Жежељ помогао је да се на нашем факултету
оснује нови смер Индустријска градња. По
оснивању Електротехнике, професор Ћулум и
ја донели смо одлуку да све студијске програме
спојимо и да оснујемо Факултет техничких наука.
После се Факултет природно развијао. Убрзо су
се основали смерови: саобраћај, менаџмент и сви
смерови који и данас постоје. Сада смо факултет
који има преко 10.000 студената и скоро 1000
запослених. Факултет је сада највећи у подручју
техничких наука на Балкану.
Радите оно што волите!
- Пре свега морате да се заљубите у простор у
којем радите, да трчите ујутру и да се радујете
што идете у универзитетски круг. Морате да
волите посао, то вреди генерално. Изаберите
посао који волите и онда ћете уживати у животу
- каже проф. др Драгутин Зеленовић.
Колики је утицај глобализације на друштвени
систем?
Глобализација може да се спроводи, али да се зна да
постоји држава Србија. Тренутно постоји проблем
како мотивисати младе. Уколико се мотивишу
тако што им се каже да кад заврше факултет могу
ићи у иностранство, из аспекта друштва створиће
се проблем школовања поједница који ће за другу
државу да ради. То је чист губитак за државу и
поставља се питање опстанка неког факултета
јер плаћамо неког да би за другу државу радио.
Влада Србије треба озбиљно да размотри зашто
се школују појединци за иностранство, зашто се
узимају зајмови од Међународног монетарног
фонда (ММФ) кад немамо привреду и не развијамо
сопствена предузећа.

4

До буџета кроз ранг-листе

ПРАВИЛА УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2010/11. ГОДИНУ
Основне

академске студије
машинства и графичког инжењерства и дизајна од ове
године трају четири године.
I Основне академске студије (OAС)
1. Сви студенти ОАС, који су у школској години
2009/10. остварили минимум 48 ЕСПБ, могу у
школској 2010/11. да се финансирају из буџета.
Приликом уписа врши се рангирање студената.
Рангирање се врши према следећој формули:
n

R=

∑p

i

⋅ xi

8. За неодслушане предмете, самофинансирајући
студенти плаћају 1500 динара по боду.
9. Студенти прве године студија, који уписују
школску 2010/11. годину као самофинансирајући
студенти (који рангирањем нису стекли право
да студирају на терет буџета), а имају минимум
48 бодова, нове предмете плаћају уместо 1500
динара, 750 динара по боду.
10. Студенти друге године студија, који уписују
школску 2010/11. годину као самофинансирајући
студенти, а имају минимум 96 бодова, нове
предмете плаћају уместо 1500 динара, 750 динара
по боду.
11. Студенти треће године студија, који уписују
школску 2010/11. годину као самофинансирајући
студенти, а имају минимум 138 бодова, нове
предмете плаћају уместо 1500 динара, 750 динара
по боду.

i =1

BG
B
G

где је n – број свих положених предмета; pi – број
бодова i-тог предмета; xi- оцена датог предмета;
BG- број година од уписа датог студијског
програма.
Ако студент не стекне право да упише школску
2010/11. годину на терет буџета, уписује се као
самофинансирајући студент. Рангирање студената
обухвата студенте уписане исте године на дати
студијски програм.
2. Студенти који су четврту годину студија
уписали на терет буџета (а нису завршили
ОАС) задржавају право да се школске 2010/11.
финансирају на терет буџета као апсолвенти.
3. Приликом уписа школске 2010/11. године
студенти уписују све неположене предмете, као и
све нове предмете које желе да слушају. Студент
мора уписати број предмета који вреде минимум
37 ЕСПБ (самофинансирајући: пожељно је да
упишу минимум 48 ЕСПБ ради стицања права
уписа школске 2011/12. године на терет буџета),
а максимум 90 ЕСПБ. Студент који се финансира
на терет буџета мора да упише минимум 60
ЕСПБ. Ако студент жели да упише више од 90
ЕСПБ , пише молбу декану Факултета.
4. Ако студент треба да слуша предмете из
зимског семестра наредне године студија он мора
да упише све предмете из зимског семестра, а ако
слуша и неке предмете из летњег семестра мора
уписати све предмете летњег семестра.
5. Студенти плаћају упис школске године 2010/11.
6300 динара, а они који су положили све испите
3300 динара (нема понављача).
6. За предмете, први пут одслушане, а не
положене, школске 2009/10. године које има
право да полаже, студент плаћа само полагање
испита. Ако ове предмете жели да полаже
преко колоквијума који нису лабораторијског и
рачунарског карактера (а не да их поново слуша)
плаћа по предмету 2000 динара.
7. Све остале одслушане, а неположене предмете,
студент може поново да слуша и плаћа уместо
1000 динара, 500 динара по боду, као и цену
полагања испита.

• Проф. др Илија Ковачевић, продекан за
наставу

Бодови не гарантују буџет

-Ако је студент школске 2009/10. године освојио
минимум 48 ЕПСБ не значи да ће бити аутоматски
уписан на терет буџета.
Према Закону врши се рангирање свих кандидата,
датог студијског програма који су стекли право да
се финансирају на терет буџета, према формули.
То значи да од ове године буџетски студент са
48 ЕПСБ може да пређе на самофинансирање, а
самофинансирајући да пређе на буџет. Приликом
уписа сви студенти који су школске 2009/10.
остварили 48 ЕПСБ условно ће бити уписани као
буџетски студенти. Тек када се заврши упис вршиће
се рангирање - објашњава проф. Ковачевић.

завршни рад се признаје као дипломски рад.
3. Сви студенти који су студирали трећу годину
студија школске 2009/10. године, а који нису
одбранили завршни рад уписују школску 2010/11.
годину као студенти ОАС, по свим правилима из
поглавља I (оним студентима који су узели тему
завршног рада, признају се 5 ЕСПБ као положене
Теоријске основе завршног рада, а урађен завршни
рад ће се признавати као дипломски рад).
Нема више понављача
- Сваки кандидат студије мора да заврши у
дуплом периоду од трајања. Како код нас ОАС
трају четири године студенти морају да заврше
студије за осам школских година. Новина од
ове школске године је и то да ће сви кандидати
који не упишу школску 2010/11. годину бити
позвани да се упишу, у супротном ће аутоматски
бити исписани. Студенти увек морају да буду
активни. Морају да буду у Новом Саду и да
полажу неположене испите и слушају нове - каже
продекан Ковачевић.
Студенти који се упишу до 1. октобра биће
распоређени на списковима за предавање и
вежбе. Сви који до 1. новембра не регулишу
статус, сматраће се да су одустали од студија и
биће аутоматски исписани. Они студенти који се
не упишу, а треба да слушају предмете у зимском
семестру, потребно је да се јаве у Студентску
службу ради увођења у евиденцију за вежбе.
Реорганизација студија машинства и графичког инжењерства и дизајна
- Опредељење јесте да студенти машинства и
графичког инжењерства и дизајна иду на систем
4+1. Студенти се уписују у четврту годину студија,
као и сви остали и неће морати на трећој, већ на
четвртој години, да бране завршни рад, а с друге
стране добијају титулу дипломирани инжењер
(VII1 степен стручне спреме) који се драстично
разликује од титуле коју добијају са студијама
које трају три године (инжењер). У овом моменту
Национална служба за запошљавање и послодавци
третирају инжењера као да су завршили вишу
школу, тј. да су стручњаци са VI степеном стручне
спреме - каже продекан Ковачевић.

II Трећа година ОАС и прва година ДАС
(дипломске академске студије) за студенте
машинства и графичког инжењерства и
дизајна
1. Студенти са положеним свим предметима прве
три године студија (укључујући и завршни рад)
и прве године дипломских академских – мастер
студија стичу звање дипломирани инжењер.
2. Сви студенти који су студирали трећу годину
студија школске 2009/10. године, а који су одбранили
завршни рад, школске 2010/11. године уписују
се на четврту годину ОАС студија, при чему могу
добити звање дипломирани инжењер ако положе
све предмете четврте године студија. Одбрањени

• Бруцоши у Амфитеатру “Никола Тесла“

После

САВЕТИ
БРУЦОШИМА

свечаног пријема
студентима следе предавања, вежбе и учење,
па први колоквијуми и
испити.
Студенска служба: десна рука студирања
Шалтери студентске службе су отворени сваки
радни дан од 11 до 14 сати, а суботом од 8 до 12
сати.
- Радним даном имамо организовано дежурство
до 17 сати. Како после подне дежура по један
референт, студенти му се могу обратити уколико
имају хитне и неодложне обавезе - објашњава
Андреа Беванда-Кун, шефица Студентске
службе.
Испити се могу пријавити убацивањем
пријаве и уплатнице у сандуче. На сваком
сандучету је назначен студијски програм.
Много лакши начин пријаве испита је преко
Интернета. Потребно је да студент оде
на сајт факултета (www.ftn.uns.ac.rs) и да
кликне на линк „студентски WEB сервис“.
Уколико се студент први пут пријављује од
података треба да унесу ЈМБГ и број индекса,
а потом шифру може мењати. Уколико
студент пријављује или одјављује испит
преко Интернета то мора да уради два радна
дана пре полагања испита. Испит се може
пријавити и преко „touchscreen“ уређаја, који
се налазе у ходнику факултета (улаз са Трга
Доситеја Обрадовића).
Библиотека и читаоница
Читаоница ФТН-а располаже са 105 места и
доступна је студентима сваког дана од 7 до 24
сата. Климатизована је и опремљена удобним
смештајем. Пошто је веома атрактивна за студенте новосадског универзитета, управа ФТН-а
је одлучила да предност у читаоници имају наши
студенти који заузму место до 9 сати. Библиотека
је отворена радним данима од 7 до 20 сати и
суботом од 8 до 13 сати. Студент постаје члан
библиотеке, тако што донесе индекс и личну карту
и члан је све док не заврши студије. Чланaрина се
не наплаћује. Две књиге студент може да задужи
на месец дана. Студентима је на располагању и
бесплатан Интернет центар. У Центру се налази
18 рачунара и доступни су од 7 до 23 сата.
Директна веза са деканатом
Студент продекан представља „директну везу“
између студената и управе Факултета. Заједно
са деканом и продеканима учествује у раду свих
органа и тела факултета, а његова дужност је да
заступа мишљења, предочава предлоге и захтеве
студената. Студенти могу да се обрате студенту
продекану када год имају неки проблем. Не може
се очекивати да ће успети сваки проблем успешно
да реши, али ту је да покуша да се заложи. Новог
„првог међу једнаким“ студента изабраће чланови

Студентског парламента, на седници у првој
половини октобра. Садашњи сазив Студентског
парламента ФТН-а броји укупно 32 члана које
су студенти изабрали на изборима 2. јуна ове
године. Мандат студента продекана траје годину
дана, са могућношћу још једног избора. Тренутно
ову дужност обавља Саво Божић, апсолвент
производног машинства.

• Саво Божић, студент продекан
Студентске организације
Савез студената ФТН-а је за основни задатак
дефинисао подизање студентског стандарда,
побољшање услова студирања, организовање
“ијада”, трибина, концерата.
Студентска унија ФТН-а се залаже за враћање
Факултета у жижу културних дешавања у граду
и покреће низ едукативних пројеката. Студентска
асоцијација ФТН-а има за циљ квалитетну наставу
и услове студирања, ефикасан образовни и научни
систем, подизање стандарда студената и заштиту
њихових права. Спортско друштво‘’Техничар“,
популаризује развој спорта и спортских активности
код студената и запослених.
На ФТН-у делују и пет међународних
студентских организације:
IAESTE окупља студенте економских, техничких,
технолошких и природно - математичких наука.
EESTEC LC NOVI SAD - Удружење студената
електротехнике Европе;
IЕЕЕ - STUDENT BRANCH – Огранак Светског
удружења инжењера електротехнике;
ESTIEM - Европско удружење студената
индустријског инжењерства и менаџмента;
AEGEE - EGEE Europe, представља највећи
мултидисциплинарни Европски студентски
форум који окупља преко 250 универзитета из
више од 45 земаља широм Европе.
Конкурс за студента продекана
Студентски парламент ФТН-а којим тренутно
председава Александар Софић, студент четврте
године електротехнике, расписао је конкурс за
избор студента продекана. За место студента
продекана могу да конкуришу сви студенти
ФТН-а, који су уписали текућу годину и нису
дисциплински кажњавани.
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ВЕСТИ
Уписано преко 1500 бруцоша
У прва два уписна рока на ФТН-у је уписано
укупно 1565 бруцоша. Тачан број студената
прве године знаће се после завршетка трећег
уписног рока. На основне академске студије на
терет буџета уписано је 1009 студената, а 544
ће плаћати школарину. Највише нових колега,
њих 364 похађаће студије електротехнике и
рачунарства. На Машинству је уписано 180 нових
академаца, Грађевинарству 155, на Архитектури
и урбанизму 102, а на Саобраћају и транспорту
172 бруцоша. Индустријско инжењерство и
менаџмент ће студирати 183 студента, графичко
инжењерство и дизајн 122, а инжењерство
заштите животне срдине 155 студената. Прву
годину на Мехатроници и Геодезији и геоматици
слушаће по 60 бруцоша.

Генерације студената
51. генерација машинства
40. генер. електротехнике и рачунарства
40. генерација грађевинарства
32. генерација саобраћаја
15. генерација архитектуре
39. генерација инд.инжењерства
12. генерација инж. менаџмента
12. генерација графичког инж. и дизајна
12.генерација инж. заш. животне средине
1. генерација заштите на раду
9. генерација мехатронике
3. генерација геодезије и геоматике
Нови Амфитеатар „Милутин Миланковић“
После реновирања највећег амфитеатра на
ФТН-у, који носи име „Никола Тесла“, у току су
завршни радови на обнови Амфитеатра А2. Овим
ће Факултет добити још један нов учионички
простор са најсавременијом техничком опремом.
Амфитеатар ће понети име по доктору
наука инжењеру грађевинарства Милутину
Миланковићу,
најпознатијом
српском
астрофизичару, математичару и климатологу и
научнику светског гласа. Амфитеатар А2 имаће
укупно 224 места. Простор ће бити климатизован,
опремљен са видео бимом и озвучењем.

• Радови на Амфитеатру А2
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Нови сарадници
ПРВИ ПУТ
ИСПРЕД
СТУДЕНАТА
Нови сарадници у настави:
Немања Тасић, дипл. инж. мастер (УНОПроизводни системи, организација и менаџментПредузетнички менаџмент)
Бранко Штрбац, дипл. инж. мастер (УНОетрологија, квалитет, прибори и инжењерски
еколошки аспекти)
Ивана Орос, дипл. инж. мастер (УНО-Графичко
инжењерство и дизајн)
Јелена Крстић, дипл. инж. мастер (УНО-Графичко
инжењерство и дизајн)
Владимир Илић (УНО-Математика)
Александар Антић (УНО-Физика)
Нови асистенти:
Богдан Вукобратовић, дипл. инж. мастер (УНОТеоретска електроника)
Мр Душан Јовановић (УНО-Аутоматика и
управљање системима)
Поново бирани асистенти:
Мр Иван Пинћјер (УНО-Графичко инжењерство
и дизајн)
Мр Немања Кашиковић (УНО-Графичко
инжењерство и дизајн)
Мр Селена Грујић (УНО-Физика)
Мр Душан Илић (УНО-Физика)
Владимир Ђаковић, дипл. инж. мастер (УНОПроизводни системи, организација и менаџментИнвестициони менаџмент)
Миља Лековић, дипл. инж. мастер (УНОСаобраћајни системи)
Мр Ранко Бојанић (УНО-Производни системи,
организација
и
менаџмент-Инвестициони
менаџмент)
Мр Никола Сузић (УНО-Производни системи,
организација и менаџмент-Производни и услужни
системи)
Мр Борис Думнић (УНО-Енергетска електроника,
машине и погони)
Мр Борјан Поповић (УНО-Конструкције у
грађевинарству)
Срђан Михић, дипл. инж. мастер (УНОПримењене рачунарске науке и информатика)
* УНО-ужа научна област

Наука
ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ФТН-А У
FP ПРОЈЕКТИМА

Ако негде уместо ФТН видите да пише FPN
(F – frejmvork, P – program, N - najbolji) можда
и то не би била грешка. Као што представља
лидера у многим другим областима, тако
Факултет техничких наука представља и
водећу институцију у земљи и региону по
броју FP7 (framework programme) пројеката,
односно пројеката финансираних од стране
Европске комисију у оквиру седмог оквирног
програма.

На Факултету техничких наука се од 01. јула
2010. године реализује пројекат под називом
„Reinforcement of Research Potentials of the Faculty of Technical Sciences in the Field of Post Silicon Electronics“- APOSTILLE. Пројекат је добијен
у оквиру позива FP7-REGPOT-2010-1 и намењен
је јачању истраживачких потенцијала ФТН-а у
области пластичне, органске, флексибилне и нано
електронике да би у овој и сродним областима
постали саставни део ERA (European Research
Area). Пројекат ће бити имплементиран наредне
три године, и има укупни буџет од милион и
педесет хиљада евра.
Циљеви пројекта
- У акционом плану пројекта дефинисано је пет
циљева: повећање базе знања и експертизе пројектног
тима у области пластичне и нано електронике, кроз
двосмерне посете истраживача са ЕУ партнерским
институцијама; јачање истраживачког потенцијала
ФТН-а кроз запошљавање три искусна истраживача
повратника из иностранства; набавка нове
истраживачке опреме, размена знања и искустава
на националном, нивоу Западног Балакана и ЕУ
кроз организацију две радионице и специјалних
сесија на три интернационалне конференције (IS,
Ee i INDEL) и повећање видљивости резултата
пројекта и изврсности ФТН-а кроз дисиминационе
и промоционе активности - објашњава доц. др Горан
Стојановић, координатор пројекта.
У реализацији пројекта учествују три кохерентне
групе са Факултета техничких наука и то Група,
односно, Катедра за електронику (на челу са проф.
др Вељком Малбашом), Група за мехатронику (на
челу са проф. др Стеваном Станковски) и Група
за теоријску физику (на челу са проф. др Миљком
Сатарићем). Овај пројекат представља само наставак

НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
ИЗ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКЕ

истакао је проф. др Владимир Катић, продекан
за финансије Факултета техничких наука.

- Србија, а нарочито Војводина активно се
укључила у развој нове области енергетике добијања електричне енергије из обновљивих
извора, пре свега претварањем енергије
ветра и сунца - рекао је проф. др Владимир
Катић, продекан за финансије. Он је истакао
да су у најави велике инвестиције у фарме
ветрогенератора.

Припремајући се за покретање ове нове области
и отварање низа нових радних места, које ће
захтевати специјализоване стручњаке из области
електроенергетике, ФТН је акредитовао четири
нова студијска програма. Од школске 2010/11.
године почињу трогодишње струковне студије
на студијском програму Електроенергетика
- Обновљиви извори електричне енергије за
звање инжењера електротехнике и рачунарства електроенергетика, које носе 180 ЕСПБ. На ове
студије се могу уписати завршени средњошколци
четворогодишњег трајања, као и студенти ФТН-а,
који су заинтересовани да наставе студије на овом
студијском програму.

Обновљиви извори енергије
- Очекује се да изградња прве ветроелектране
почне до краја 2010. године. Факултет је већ
израдио идејне пројекте за соларне електране
снаге 1 МW за више локација у Војводини –

већ успостављане дугогодишње плодоносне сарадње
између ових група.
Купљена савремена опрема
- Највећи део буџета пројекта је одвојен за
куповину савремене опреме из области органске
и нано електронике. Купљене су: машина за
фабрикацију електронских компоненти и кола на
флексибилној основи, наноманипулатор за приступ
и карактеризацију електронских компоненти нано
димензија и суперкомпјутер великих перформанси.
Запослена су три искусна истраживача из
иностранства: Мирко Смиљанић, Никола Јеранче и
Слободан Недић – каже проф. Стојановић.

• Доц. др Горан Стојановић
ЕУ партнери на пројекту
Да би пројектни тим са ФТН-а добио нова знања у
области пластичне и органске електронике, укључено
је шест респектабилних истраживачких институција
из Европске уније. У току трајања пројекта предвиђено је да неколико младих истраживача са
ФТН-а борави и ради на овим институцијама, да
ради у новом окружењу, да стиче нова знања и да
потом та знања примењује у Србији и на ФТН-у.
Допринос
Важно је споменути професоре и асистенте који су
дали огроман допринос у припреми овог предлога
пројекта (који је оцењен са 14,5 од 15). Поред доц.
Стојановића, у раду су учествовали и доц. др Станиша Даутовић, проф. др Ладислав Новак, доц. др
Растислав Струхарик и асис. мр Иван Мезеи. За
детаље посетите сајт www.apostille.rs.
Школске 2009/10. године покренуте су
специјалистичке струковне студије на студијском
програму Е1 - Модул Електроенергетика Обновљиви извори енергије, које трају једну
годину и доносе 60 ЕСПБ. Ове студије могу
уписати завршени студенти високих струковних
студија електротехничке струке, као и студенти
електротехнике, који су завршили основне
студије са 180 ЕСПБ. Из области академских
студија акредитоване су мастер студије из области
електроенергетике „Економски исплативи и
еколошки енергетски системи“ за звање мастера
електротехнике и рачунарства, које трају годину
дана и носе 60 ЕСПБ и докторске студије,
електронике и телекомуникација са модулом из
Енергетски ефикасних система, које трају три
године и носе 180 ЕСПБ.
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НАШ КОЛЕГА

СПЕЦИЈАЛИСТА
ЗА СТУДИЈЕ
СЛУЧАЈА
Један је од 20 студената државних
универзитета у Србији које је
компанија „VIP mobile“ изабрала
да током лета проведе два месеца
на плаћеној пракси и да добије
стипендију за докторске студије. Ово
је само један од успеха овог двадесетчетворогодишњег
Новосађанина,
који студије завршава у року са просеком преко девет.
Мирослав Ференчак, студент пете године
индустријског инжењерства и менаџмента са
усмерења за инвестициони менаџмент, један је од
20 студената државних универзитета у Србији које
је компанија „VIP mobile“ изабрала да током лета
проведе два месеца на плаћеној пракси и да добије
стипендију за докторске студије. Ово је само
један од успеха овог двадесетчетворогодишњег
Новосађанина, који студије завршава у року са
просеком преко девет, који је као представник
нашег факултета освајао неколико награда на
такмичењима из решавања студија случаја и
један је од „наших добрих студената“ са којима
ћете се упознати у „ФТН новинама“.
Велико искуство
У конкуренцији преко 200 студената завршних
година техничких и економских факултета,
који су се пријавили на програм „Буди ВИП
студент“, Мирослав је успешно прошао три круга
селекције.
- Услов је био да имате просек преко осам, а
мотивационо писмо и CV је требало написати на
енглеском језику. После интервјуа у трећем кругу
селекције на Дивчибарама су кандидати имали
задатак да израде бизнис студију случаја - рекао
је Ференчaк.
Поред Мирослава међу 20 изабраних били су
и будући инжењери електротехнике Ивoна
Мартинов и Милан Унковић, студенти ФТН-а.
- Током два месеца боравка у седишту „VIP mobile“ у Београду, научили смо како да се снађемо
у великим међународним компанијама. Били
смо ангажовани на текућим пројектима, па смо
имали осећај да доприносима развоју компаније.
Радио сам у Сектору истраживања тржишта и
стекао сам велико искуство у корпоративним
комуникацијама, али и осетио шта значи бити
запослен, када се долази и одлази са посла и
уопште како изгледа сваки радни дан у једној
телекомуникационој компанији. Сада преостаје
да на студијама то искуство преточим кроз радове
- прича Ференчак.
Многобројне награде
Током студирања Мирослав је освајао награде
на међународним такмичењима и првенствима,

РЕЧ СТУДЕНАТА
Старији

студенти ФТН-а
поручили су бруцошима
да је за добар студентски
живот потребан константан
рад и редовно присуство на
вежбама и предавањима.
Урош Ковачевић,
студент електротехнике, друга година

• Мирослав Ференчак
организовао је семинаре и регионалне састанке,
а био је и на челу Међународног удружења
студената
индустријског
инжењерства
и
менаџмента ESTIEM-а. Од 2008. до 2010. године
екипа ФТН-а, међу којима је био и Мирослав,
освајала је друго место на такмичењу TIMES,
једином међународном такмичењу из решавања
студија случаја. На овогодишњем такмичењу у
Софији, екипа наших студената била је боља од
Универзитета у Линду, који се налази на листи
100 најбољих универзитета света.
- Нисам желео да током студија само седим у
клупи и будем физички присутан. Професори јесу
ту да вам пренoсe знање и јесу велика подршка,
али морате показати самоиницијативу. Диплома
јесте битна, али додатно знање и вештине које сам
стекао ван наставе су управо оно што вам широм
отвара врата за будући посао. Ако хоћете добар
посао, поред студија морате стално бити активни
и надограђивати се - закључио је Ференчак.
ФТН уз своје студенте!
-Добра идеја студената увек на ФТН-у има подршку.
Писали смо пројекте и онда када нисмо имали
довољно новца и када нисмо могли да лако путујемо
без виза уз нас је било руководство Факултета –
каже Мирослав Ференчак.
Сарадња са професорима Кембриџа
Учествовао је на Балканском првенству у
решавању студије случаја BCC, где је у финалу у
Бечу представљао Србију. У његовој биографији
је и организација семинара VISION, регионалног
координационог састанка где млади из окружења
дискутују о актуелним проблемима, али и још
много организација тренинга, састанака и
радионица. Као најзначајније искуство истиче
да је био координатор ЕSTIEM-ове Летње
академије 2009, када је заједно са професорима
са универзитета Кембриџ и Ахен био задужен за
организовање две летње школе у Португалији и
Румунији.
За себе каже да је веома друштвен. Рекреативно
игра фудбал, 10 година је тренирао ватерполо,
окушао се и у америчком фудбалу.
- Не мислим да сам штребер, али нисам
вундеркинд. Мора сe учити. Али, то додатно
знање, које сам стекао преко ваннаставних
активности ми је много олакшало спремање
неких испита - каже Мирослав.

Поручио бих новим
колегама да прате
вежбе, које су по
мом
мишљењу
најважније
и
неће бити проблема што се испита тиче. Поред
студирања имаће времена и за спорт, забаву, само
ако се ради редовно.
Ј о в а н а
Милошевић,
с т уд е н т к и њ а
архитектуре,
друга година
Припремите
се
за озбиљан рад.
Потребни
су
челични живци
и успех је загарантован. Има места и за забаву, али само уз
добру организацију.
Дарко
Дулић,
студент саобраћаја,
четврта година
Најбитнија је
упорност. Редовно
присуство
на вежбама,
константан рад.
Студенти треба да
користе све што им
ФТН пружа, а то је
заиста много и одмах на почетку би требали да
се распитају за своја права.
Опачић
Маја,
с туд е н т к и њ а
заштите животне
средине,
друга
година
Сви који су уписали
ФТН, одлично су
поступили. Снаћи
ће се веома лако,
Факултет
пружа
све што је потребно студенту. Није тешко, само
напред.
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Спорт на ФТН-у

Са „Техничаром“ на спортска такмичења
Тренутно на ФТН-у постоје
студентске екипе у мушкој
и женској кошарци, одбојци
и мушком фудбалу, а ако
буде заинтересованих биће
организована и такмичења
и у другим спортовима.

- У периоду од марта до априла игра се „Лига
ФТН-а“, где се такмиче екипе са различитих
смерова. Од ове године најбоља екипа добија
и преносиви пехар која је у њеном власништву
до следеће године. По завршетку “домаће“
лиге следи такмичење на нивоу Универзитета
у Новом Саду. Тада се од најбољих спортиста
ФТН-а формирају екипе које ће се надметати
са другим факултетима Универзитета прича Радислав Симић, референт за спорт и
рекреацију.
Тренинзи на Ђачком игралишту
Тренинзи се организују на Ђачком игралишту и
тренутно је највећи проблем што спортска сала
није доступна током зиме, па су пред почетак
„Лиге ФТН-а“ тренинзи интензивнији. Сваки
смер има своју екипу и ако неко студира нпр.

С и н д и к а т
Факултета
Са
више од 70% чланова у односу на број
запослених,
Синдикат Факултета техничких
наука (Синдикат ФТН) је најмасовнија синдикална
организација у области високог образовања Србије.
На Републичком нивоу, Синдикат ФТН-а је чланица
Синдиката високог образовања Србије (СВОС),
јединог репрезентативног гранског синдиката
чији су сви чланови запослени искључиво у
високошколским установама Србије. Синдикат
ФТН-а је подржао оснивање СВОС-а, учествовао
је и учествује у борби свог Републичког синдиката
за правилан третман свих категорија запослених у
високом образовању.
Управа Факултета техничких наука, а пре свих декан
проф. др Илија Ћосић, уважавају Синдикат ФТН-а
и подржавају га у многобројним активностима,
знајући да је за добро функционисање било које
друштвене организације контрола сваке власти не
само корисна, већ и неопходна.
Одбор Синдиката ФТН има укупно 9 чланова:
4 професора, 2 асистента, 3 представника
Редакција:
Почасни уредник: проф. др Илија Ћосић
Главни и одговорни уредник: Саво Божић
Заменик главног и одговорног уредника: Радивој
Вујановић
Технички уредник: Милоје Ђокић
Редакција: Бојана Бокан, Александар Софић
Лектор: Бисерка Вујић
Фотографија: Сава Симић

• Пехар за кошаркаше
електротехнику мора да игра за екипу са тог
смера. Екипе су отворене и нови студенти који
желе да се баве спортом су увек добродошли.
- Такмичење је замишљено тако да се од екипа
са смерова формирају две групе, а потом у
оквиру група свака екипа игра са сваком. На
међуфакултетским турнирима смо до сада
били најбољи у мушкој кошарци и мушкој и
женској одбојци а фудбалери су нам у врху
- објашњава Страхиња Дедеић, председник
студентске организације „Техничар“.
ненаставног особља. О свакој донетој одлуци
Одбор одлучује већином гласова својих чланова.
Одбор је активан не само у активностима на ФТН-у
већ и у свим многобројним активностима СВОС-а,
као што су: доношење Закона о финансирању
високог образовања из јавних прихода Републике,
доношење Заједничких критеријума за изборе у
звања по пољима којима факултети припадају,
кориговање постојећег и доношење новог ПКУ за
високо образовање и друго. Активности Одбора у
оквиру ФТН-а су следеће:
1. Два пута годишње организују се једнодневни
излети по Војводини и осталим деловима Србије,
под шаљивом, али истинитом паролом „Упознај
своју земљу да би је волео“. Излете организује
Душица Пелагић, секретар Одбора. Посећују се
историјски значајна места, бројни споменици
културе, манастири, цркве и др. Сваки излет
пропраћен је квалитетним предавањима за која се
ангажују најбољи зналци.
2. С обзиром на изразито ниске коефицијенте
сложености посла ненаставног особља, на предлог
Синдиката ФТН-а управа је повећала коефицијенте
за обрачун плата за 20% од онога што је одредила
држава, а средства се обезбеђују из осталих прихода
Факултета.
3. Неповратну помоћ својим члановима и њиховим
Издавач: Факултет техничких наука
Тгр Доситеја Обрадовића 6
Нови Сад
Штампа: ГРИД
Редакција позива све студенте да се придруже
у стварању студентског листа „ФТН новине“.
Предлоге, критике, похвале, фотографије...
можете слати на ftnnovine@uns.ac.rs

Такмичења су уједно припрема за „ијаде“
на којима се сваке године организују бројна
спортска такмичења и где су наши студенти
до сада остваривали значајне резултате.
Рекреација и за запослене
У склопу спортских активности сваке године
организује се и бесплатна рекреација за
запослене на ФТН-у.
- Запослени могу рекреативно да играју фудбал
и кошарку или да вежбају аеробик. Планирамо
и рекреативно играње стоног тениса, а понекад
организујемо и такмичења са колегама са
других факултета - додаје Симић.
Сви студенти који желе да се баве спортом
могу да се јаве на мејл: sotehnicar.ftn@gmil.
com. Студентска организација „Техничар“
налази се у и истој канцеларији где и Савез
студента.

• Победничка фудбалска екипа
породицама, Синдикат ФТН-а даје у случајевима
болести, смрти, елементарних непогода итд.
4. Синдикат својим члановима плаћа прегледе за
превенцију рака.
5. На предлог Синдиката и декана ФТН-а, Савет је
одобрио да се 0,17 % од свих прихода издваја у Фонд
за рекреацију и превенцију болести и инвалидности,
који је основан у Градском синдикату. До сада је
више од 250 запослених користило услуге Фонда.
6. Велику суму својих средстава Синдикат ФТН-а
је пребацио у Касу узајамне помоћи коју користе
чланови Синдиката.
7. Члановима Синдиката омогућена је куповина
различите робе и коришћење разних услуга по
повољним ценама уз одложено плаћање.
8. Формиран је фонд за финансијску помоћ
талентованој деци чланова Синдиката са ниским
платама. Помоћ се редовно додељује.
9. Синдикат ФТН-а редовно учествује у
хуманитарним акцијама различитог типа.
Синдикат ФТН-а има свој сајт на адреси www.
ftn.uns.ac.rs/sindikat на којем се могу наћи бројне
корисне информације.
Проф. др Гордана Бојковић, председник Синдиката
ФТН-а и председник Синдиката високог образовања
Србије
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