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На ФТН-у традиционално обележена школска слава

Светосавска свечаност
у знаку најбољих
што су чланови хора Гимназије „Јован
настави на предмету Оперативни системи. Своје
Јовановић Змај“ извели Светосавску
студије употпунила је учествујући на стручним
химну, отворио проф. др Раде
конференцијама, форумима и догађајима из
Дорословачки. Присутнима се, затим
области електротехнике и рачунарства. Добитница
обратило Његово Преосвештенство
је бројних награда и стипендија.
Епископ бачки Господин др Иринеј
У оквиру свечаности проф. Дорословачки, декан
Буловић који је одржао беседу о Светом
ФТН-а, позвао је присутне да минутом ћутања
Сави. Госте је поздравио и проф. др Алпар
одају почаст преминулом академику Олги Хаџић,
Лошонц, коме је у оквиру свечаности
првој жени ректору Универзитета у Новом Саду.
уручено признање поводом његовог

Аутор текста:
пријема у чланство Српске академије

Милана Вртунски
наука и уметности.
ФОТО: Сава Симић
На овогодишњој Светосавској
свечаности, Светосавска наградa,
која се на ФТН-у традиционално
додељује најбољем студенту
Факултета техничких наука у
претходној години, уручена је
Јелени Јанковић, мастер инжењеру
студијског програма Рачунарство и
аутоматика. Такође, промовисани
су магистри и мастер инжењери
Факултета техничких наука.
ФОТО: Сава Симић
Јелена Јанковић, основну и
средњу школу завршила је у Новом
Саду са одличним успехом, као
носилац Вукове дипломе и ученик
ФОТО: Сава Симић
генерације. Основне академске
студије уписала је 2013. године
на студијском програму Рачунарство
И ове године Факултет техничких наука обележио
и аутоматика, а четири године касније
је дан Светог Саве, који се празнује и као школска
и мастер академске студије на истом
слава. У Свечаној сали Факултета окупиле су
студијском програму. Све године студија
се бројне званице међу којима су били: Његово
завршила је у року са просечном оценом
Преосвештенство Епископ бачки Господин др
10. Тренутно је на докторским студијама.
Иринеј Буловић, декан Факултета проф. др Раде
Јелена је у току студија била демонстратор
Дорословачки, продекани, директори департмана,
ФОТО: Сава Симић
на неколико предмета, а затим и сарадник у
бројни студенти и гости. Свечаност је, након

Развој сарадње између
универзитета у Русији,
привреде и ФТН-а

ФОТО: www.mpn.gov.rs
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У оквиру посете Владимира В. Путина,
председника Руске Федерације,
Републици Србији, проф. др Раде
Дорословачки, декан Факултета
техничких наука, присуствовао
је значајним разговорима који су
организовани са представницима
руских високообразованих институција

и представницима привреде. Овом
приликом одржани су: састанак
на Универзитету у Новом Саду са
представницима два престижна
универзитета из Руске Федерације,
Руског државног универзитета за
нафту и гас „И. М. Губкин“ из Москве
и Санктпетербуршког рударског
универзитета; „Дигитални дијалог Србија
Русија 2019”; потписивање билатералног
споразума између Универзитета у Новом
Саду и два поменута универзитета
које је одржано у Београду и састанак
руководства ових руских институција
са Младеном Шарчевићем, министром
просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије. На свим поменутим
догађајима констатовани су интереси
за остваривање сарадње између руских
институција и Факултета техничких наука
у Новом Саду.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

Додељени сертификати запосленима ФТН-а

Преко 50 професора допринело
интернационализацији Факултета

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Професорима Факултета техничких наука
који су учествовали у реализацији наставе за
стране студенте током последњег семестра
додељени су сертификати. У овом семестру
преко програма мобилности на Факултету
техничких наука боравило је 27 студената из
девет различитих земаља. Управа Факултета,
заједно са Службом за међународну сарадњу
иницирала је да се свим професорима који
су учествовали у реализацији наставе за
стране студенте, доделе сертификати који
потврђују да Факултет техничких наука
препознаје значај мобилности у контексту
интернационализације Факултета. У овом
семестру у реализацији наставе учествовало
је преко 50 професора, а добијене
сертификате запослени на Факултету
техничких наука ће моћи да користе на
Конкурсу за избор у звање. Овим поводом,
организована је свечаност, а планирано је да
се овакав вид промоције одржи након сваког
семестра.

Аутор текста:

Оливера Ђуричић

Значајна улога инжењера у савременом телекому

Програм стручне праксе у компанији
M:tel за студенте ФТН-а
У оквиру сарадње са Факултетом техничких
наука, представници компаније M:tel а.д.
Бања Лука, једног од три национална телеком
оператера у Босни и Херцеговини, представили
су свој програм стручне праксе намењен
студентима ФТН-а и приближили им улогу
коју инжењери имају у савременом телекому,
као и нове технологије које се користе у мрежи
телекома као шту су SD WAN, LoRa WAN и
IoT. Представнике M:tel-а, које су чинили
Александар Веселиновић, руководилац
Сектора за планирање и изградњу управљачкокомутационих система и сервиса, Остоја Ченић
шеф Службе за планирање и изградњу IP/MPLS
мреже, Тијана Тегелтија и Немања Рунић из
Сектора за људске ресурсе, примили су проф.
др Раде Дорословачки, декан ФТН-а, проф.
др Драгиша Вилотић, продекан за наставу
ФТН-а, проф. др Владо Делић, шеф Катедре за
телекомуникације и обраду сигнала и доц. др
Никша Јаковљевић са исте катедре Департмана
за енергетику, електронику и телекомуникације.
Како је М:tel компанија која своје пословање
заснива на праћењу најновијих технолошких
достигнућа у области телекомуникација и има
високо развијен слух за значај повезивања

са институцијама које образују квалитетне
инжењере ових профила, Факултет техничких
наука је у новембру 2018. године потписао уговор
о обављању стручне праксе за студенте ФТН-а у
циљу пружања што бољих услова младим људима
који ће обликовати ову инжењерску струку у

будућности. Студенти заинтересовани за праксу
у М:tel-у могу да се пријаве путем e-mail адресе:
praksa@mtel.ba или да се јаве проф. др Жељену
Трповском на zeljen@uns.ac.rs.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
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Успешно одржан јубиларни 25. скуп ТРЕНД

Квалитет висок
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Јубиларни, 25. по реду, скуп Трендови
развоја свечано је отворио проф. др Раде
Дорословачки, декан Факултета техничких
наука на коме су од 11. до 13. фебруара 2019.
године у хотелу Краљеви чардаци учествовали
многобројни еминентни представници
академске заједнице и других институција
из области високог образовања и науке у
региону. На свечаности, у име Универзитета
у Новом Саду присутнима се обратио проф.
др Стеван Станковски, проректор за науку,
а затим проф. др Иванка Поповић, ректор
Универзитета у Београду и проф. др Неда
Бокан, председник Комисије за акредитацију
и проверу квалитета. Поводом обележавања
овог јубилеја скупа ТРЕНД, проф. др
Бранислав Боровац, председник Савета
ФТН-а и проф. др Драгиша Вилотић, продекан
за наставу ФТН-а су доделили повеље
универзитетима и значајним институцијама
у области високог образовања у Републици
Србији и појединцима, као и захвалнице за
континуиран рад и вишегодишњи допринос
развоју скупа ТРЕНД. Након свечаног
отварања, представљени су уводни радови.
Проф. др Владимир Катић одржао је уводно
предавање на тему „25 година скупова
Трендови развоја“ у оквиру кога је представио
историјат Скупа од првог одржавања 1994.

године до 2019. године. Проф. др Иванка
Поповић говорила је на тему „Академска
честитост – предуслов и гарант квалитета
високог образовања”, док је проф. др Стеван
Станковски одржао предавање Рангирање
универзитета као подстицај развоја.
Посебно интересантно било је излагање проф.
др Радета Дорословачког на тему Допринос
развоју савременог образовања. Као изузетно
актуелна, не само за академску јавност, већ
и за свеукупни брз развој српске привреде,
централна тема овогодишњег ТРЕНД-а била
је Квалитет високог образовања у оквиру које
је представљен рекордни број од 98 радова и
уводних предавања, као и излагања на панелу
у склопу Erasmus+ пројекта PESHES. Радови
долазе из пет земаља (Црне Горе, Хрватске,
Румуније, Србије и Шпаније), а припремило
их је чак 345 аутора и коаутора.

Аутори текста: проф. др Владимир Катић и

проф. др Драгиша Вилотић

Закључци ТРЕНДА 2019
Циљ овог скупа је расправа о актуелним
проблемима високог образовања, а посебно
о питањима квалитета и новог циклуса
акредитације високошколских институција.

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

04

ФТН

НОВИНЕ

Успешно је представљен и поглед у наредни
период развоја на бази могућности за
унапређење квалитета наставе и побољшања
материјалног положаја наставног и
ненаставног особља. Разматрао се и положај
истраживања и науке на факултетима у
светлу новог вишегодишњег циклуса научних
пројеката. На крају, скуп је донео своје
закључке који ће бити достављени свим
релевантним институцијама.

Део закључака са скупа
ТРЕНД 2019 је следећи:
1. Доследно поштовање принципа академске
честитости обезбеђује одржавање и
унапређење квалитета високошколских
установа и професија.
2. Стицање знања из одређене области
мора бити једноставно, јасно, динамично,
интерактивно и ефикасно. Један од
изузетно важних фактора у високом
образовању је „пролазност“ студената на
испиту односно укупно време студирања.
Пролазност студената на испиту се често
спомиње, али расправа о томе како и на
који начин повећати пролазност студената

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

ког образовања
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

на испиту, не умањујући квалитет стеченог
знања, скоро да се и не спомиње. Време
потребно за стицање знања требало би се
смањивати или бар не повећавати.
3. Циљ формирања НТП-а је омогућавање
развоја базичних делатности факултета
(образовање, наука и сарадња са
привредом), односно, да резултате својих
истраживања преточе у производе, услуге
процесе или софтвер који ће наћи своје
место на тржишту. Осим тога, НТП треба
да омогући већу видљивост факултета у
међународном и домаћем привредном и
истраживачком окружењу, као и да помогне
предузетницима који започињу нови бизнис
(start-up) у области високих технологија.
4. Нови Закон о високом образовању
уводи директан утицај међународних
фактора на осигурање квалитета, јер у
листи рецензената могу бити именовани

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

наставници високошколских установа у
Републици Србији, као и наставници у
одговарајућем звању са високошколских
установа ван територије Републике Србије.
5. Студентска пракса је веома важна за
оспособљавање студената за успешно
укључивање у рад по завршетку студија.
6. Национални савет за високо образовање
треба да утврди смернице у вези са
организацијом, спровођењем кратког
програма студија и издавањем одговарајућег
сертификата, а високошколске установе у
оквиру своје делатности треба да реализују
програме студија образовања током читавог
живота ван оквира програма за које су
добиле дозволу за рад.
7. На основу свеобухватних и
вишегодишњих маркетиншких
истраживања које спроводи Маркетинг
служба ФТН-а, уочена је потреба за

Учесници и организатори конференције имали су прилику да своје
слободно време испуне посетом манастирима Жича и Студеница.

ФОТО: Небојша Рудић

увођењем новог концепта промоције
високообразовних институција организацију догађаја.
8. Нова национална агенција (НАТ) свој
посао започиње на чврстим темељима.
За одржавање овог статуса неопходно
је: и даље се стриктно придржавати
Правилника и стандарда за спољашње
обезбеђење квалитета, обезбедити потпуну
независност у доношењу одлука члановима
КАПК, интензивније развијати унутрашње
механизме обезбеђења квалитета установа
кроз саветодавну функцију експерата.
9. Акредитација програма на
енглеском језику лежи у основи
интернационализације, те сматрамо да се
правилно усмереном акредитацијом може
повећати прилив страних студената, али и
одлазне мобилности.
10. Закон о Фонду за науку и Закон о науци
и истраживањима требало би да обезбеде
уређен и усклађен развој науке у Републици
Србији.
11. Ефикасан процес разумевања, изучавања
и подстицања иновација представља
важну полугу развоја сваког друштва.
Изузетно важну улогу у овом процесу
имају универзитети, факултети и високе
струковне школе, кроз укључивање
иновација у истраживачке и наставне
активности на свим нивоима.
12. Интернационализација Универзитета
која се спроводи кроз мобилност
наставника и студената још увек није
достигла жељени обим и врсту међународне
сарадње. Кроз заједничке студијске
програме и истраживачке пројекте
очекује се кључни подстицај за размену
истраживача, наставника и студената,
за шта је веома битан и добро регулисан
трансфер ЕСПБ бодова.
Сви радови и потпуни текст закључака могу
се видети на веб-сајту ове конференције:
http://www.trend.uns.ac.rs/
ФТН
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Интервју са проф. др Себастианом Балошем, директором Департмана за производно машинство

ФОТО: Медија центар ФТН

Департман за производно машинство један
је од „најстаријих“ на Факултета техничких
наука који већ скоро 60 година образује и
оспособљава стручњаке за рад у разнородним
и динамичним областима производног
машинства. На Департману се реализује
настава на свим степенима студија а у
бројним лабораторијама које су опремљене
савременим машинама и опремом, своја
академска знања стиче oко 450 студената.
Проф. др Себастиан Балош нови је директор
Департмана и са њим смо разговарали о
актуелној ситуацији на Департману, као и о
плановима за будућност.
1. Колико је функција директора
Департмана за производно машинство
захтевна и коју одговорност носи?
У шестогодишњем периоду, пре ступања
на дужност 1. октобра 2018. године, био сам
заменик директора, тако да сам одраније
био упознат са дужностима које директор
обавља. Функција директора Департмана за
производно машинство је бити први међу
једнакима, посвећен пре свега интересима
Департмана, односно запослених.
Одговорност је велика и вишеструка, а
могу вам рећи да поред свих обавеза у вези
са наставом, пројектима и сарадњом са
привредом, обавезе према самом Департману
представљају за мене част и задовољство.
2. Колико сте Ви задовољни развојем
Департмана у наставном и
научноистраживачком смислу?
Видан је напредак Департмана за производно
машинство у последњих десетак година.
Учествујемо у бројним међународним
пројектима, много младих људи је примљено,
сарадња са другим институцијама је
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„Студенти и те
како знају да цене
искрен приступ,
када им поред
обавезног градива
пренесете и знање
из праксе...“

достигла завидан ниво, а набављена је и врло
савремена опрема у оквиру лабораторија.
Сви ти фактори су допринели и значајном
напретку у броју објављивања научних радова,
техничких решења, а очекујем да ћемо у
наредном периоду посебне напоре уложити
и у домаће, односно, међународне патенте.
Такође, желим да истакнем отварање нових
области, које нису биле присутне у пуном
смислу речи пре двадесетак година, када сам
рецимо ја студирао, као што су инжењерство
површина, адитивне и ласерске технологије,
нанотехнологије у најширем смислу речи,
набавка бројних софтверских пакета за цртање
и пројектовање у производном машинству,
реверзибилно инжењерство и др..
3. Шта сматрате да је примарно
урадити како би се развој Департмана
унапредио, а шта се може унапредити на
самим студијама да би и студенти били
задовољнији?
Примарно би требало уложити напор у
промовисању веома широких могућности
запошљавања са завршеним студијама на
Департману за производно машинство,
односно, упису бруцоша на наш департман.
Поред тога, истакао бих потребу за новим
знањима, технологијама али и набавком
савремене опреме. Све то представља уједно
и одговор на други део питања. Студенти и
те како знају да цене искрен приступ, када
им поред обавезног градива пренесете знање
из праксе, ваше искуство из сарадње са
привредом или вештачења на суду, када имају
прилику да користе најсавременију опрему
или програмски пакет са којим ће се сусретати
на радном месту, као и када имају могућност да
чују предавања неких колега из иностранства.

4. Да ли сте задовољни тренутним
стањем у областима међународне
сарадње и сарадње са привредом?
Задовољан сам, али и међународна сарадња
и сарадња са привредом могу и морају да
се додатно унапреде. Те две делатности,
може се слободно рећи, представљају
кључ за унапређење наставе, што нам је
основна делатност. Искуства колега из
иностранства, као и додир са потребама и
проблемима у домаћој привреди и те како
додатно доприносе јачању лабораторија
кроз међународне и домаће пројекте,
односно набавку савременије опреме, која
је интензивирана у последњих неколико
година. Све то доприноси стабилности и
јачању Департмана, самим тим што је управо
на производњи акценат у најширем смислу
речи.
5. Да ли сте задовољни најмлађим
члановима вашег колектива и својим
студентима и да ли бисте им нешто
поручили?
Више него задовољан. Најмлађи чланови
колектива, пре свега сарадници и асистенти,
својим идејама, радом, а пре свега
ентузијазмом дају несебичан допринос
Департману за производно машинство, али је
веома важно подржати их знањем, искуством,
отварати им врата других високошколских
институција, домаћих и страних компанија,
како би отварали нове видике и нове области
и како би се на време спремили да преузму
свој део одговорности, да једног дана
наследе старије колеге и обезбеде будућност
Департмана за производно машинство.

Аутори текста: Милана Вртунски

и проф. др Себастиан Балош

Велики број студената електротехнике
и математике ФЕРИТ-а на предавању
проф. Дорословачког
Током марта 2019. године проф. др Раде
Дорословачки, декан Факултета техничких
наука, одржао је предавање на тему
„Комбинаторни принципи интерпретирани
на разне специјалне начине“ за студенте
електротехнике и математике Факултета
електротехнике, рачунарства и
информацијских технологија у Осијеку
(ФЕРИТ) и за стручњаке из ИТ области.
Проф. Дорословачког дочекао је проф. др
Драго Жагар, декан ФЕРИТ-а са којим је, том
приликом одржан и заједнички састанак

ФОТО: ФЕРИТ

поводом унапређења постојеће успешне
сарадње између ове две институције,
поготово у подручјима развоја ИТ сектора
која је до сада резултовала заједничким
пројектом између Универзитета у Новом
Саду и Свеучилишта у Осијеку у оквиру
прекограничне сарадње ИПА. Такође, било
је и разговора о усклађивању студијских
програма у подручју аутомобилског
инжењерства између ФТН-а и ФЕРИТ-а.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

Одбрањен први докторски уметнички пројекат на ФТН-у

Рана сећања: уметничко дело сценског дизајна
Даниела Димитровска,
асистенткиња на Катедри за
сценски дизајн Департмана
за архитектуру и урбанизам
одбранила је први докторски
уметнички пројекат из области
сценског дизајна на Факултету
техничких наука. Овај пројекат
носи назив „Рана сећања:
уметничко дело сценског дизајна” и
настао је под менторством проф. др
Татјане Дадић Динуловић. Предмет
докторског уметничког пројекта

јесте испитивање стваралачког
дејства раних сећања и кључних
наратива личних прича на
егзистенцијални и поетски простор
појединца у посебним просторновременским околностима. У свом
исходишту, пројекат интегрише
материјализоване, преиспитане и
изабране утицаје у уметничко дело
из домена сценског дизајна под
називом „Сусрет у сећању” .

Аутор текста:

Дарија Медвецки

ФОТО: Приватна архива

Годишње награде Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације

Признања за најистакнутије сараднике
примењени софтверски инжењеринг,
Иван Тодоровић, асистент са
Катедре за енергетску електронику и
претвараче, доц. др Владимир Рајс са
Катедре за електронику, др Владимир
Остојић, асистент са докторатом
са Катедре за телекомуникације и
обраду сигнала, Иван Гутаи, лаборант
са Катедре за електрична мерења
и Кристиан Хашка, асистент са
Катедре за теоријску електротехнику.
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
Катедарске награде доделили
су шефови катедри Департмана
На Свечаној седници Наставно-научног већа
за енергетику, електронику и
Департмана за енергетику, електронику и
телекомуникације. Овогодишњи добитници
телекомуникације која се традиционално
плакета Департмана које је доделио директор
организује на крају сваке године истакнутим
Департмана проф. др Борис Думнић по
запосленима овог департмана и компанијама са
областима од значаја су: доц. др Лука Стрезоски
којима је остварена посебна сарадња додељене
као наставник са највећим бројем радова на SCI
су награде, плакете и захвалнице. Катедарске
листи у 2018. години, Сања Којић, истраживачнаграде за најистакнутије појединце Департмана
приправник као асистент-сарадник са највећим
за 2018. годину добили су: Марко Обренић,
бројем радова на SCI листи у 2018. години, проф.
асистент са Катедре за електроенергетику и
др Горан Стојановић као члан ДЕЕТ са највећим

бројем цитата према SCOPUS бази у 2018. години
и Катедра за теоријску електротехнику за
најзначајнији финансијски допринос ДЕЕТ из
послова са привредом. Награђене су и компаније
Walk about d.o.o., Grundfos и Siеmens са којима
је Департман остварио посебну сарадњу током
прошле године и чијим представницима су:
проф. др Мирјана Дамњановић, проф. др Платон
Совиљ и проф. др Борис Думнић уручили
захвалнице.

Аутор текста:

Милана Вртунски
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
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Сајам образовања

ПУТОКАЗИ и ове године
окупили велики број
средњошколаца
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Маркетинг служба Факултета заједно са
Маркетинг тимом ФТН-а је од 7. до 9.
марта представила све студијске програме
на традиционалном Сајму образовања
Путокази. Сајам је посетио велики број
средњошколаца из Новог Сада, али и
Врбаса, Суботице, Вршца, Апатина,
Сомбора, Кикинде, Бачке Паланке,
Зрењанина...
Поред питања „Шта се полаже на
пријемном испиту?“ матуранте је
највише занимало и када се полаже
пријемни испит, колико бодова је било

потребно претходне године за студијски
програм који их занима и да ли Факултет
организује припремну наставу.
Студенти окупљени у Маркетинг тиму
Факултета одговарали су на сва питања
и ученике упутили да све информације о
упису на Факултет техничких наука могу
да пронађу на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis
и путем фејсбук групе БИЋУ СТУДЕНТ
ФТН – УПИС 2019 која већ сада броји
преко 1500 чланова.

Aутор текста:

Тијана Моцељ

Доц. др Слађана Милићевић добитница националне награде „Милорад Мацура” ИАУС-а

Најбољa докторскa дисертацијa из области архитектуре и
урбанизма са ФТН-а
Доц. др Слађана Милићевић, шеф Катедре за уметност
Департмана за архитектуру и урбанизам, добитница
је националне награде „Милорад Мацура” за најбољу
докторску дисертацију из области архитектуре и
урбанизма у 2018. години коју додељује Институт
за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС). Своју
дисертацију на тему „Дисоцијативни простор
модерности: Дискурс празнине у архитектури и
визуелним уметностима XX и почетка XXI века” доц.
Милићевић одбранила је на ФТН-у под менторством
проф. др Радивоја Динуловића, а награда јој је уручена
у просторијама IАУС-а 28.1.2019. године у Београду.
„Тема ове студије је теоријско уобличавање дефиниције
дисоцијативног простора, којим се описује специфично

модерни однос субјекта и простора, односно
коекстензивни (екстимни) карактер просторности
и субјективности у модерној епохи” - наводи доц. др
Милићевић и додаје да је анализа простора у пољу
дисоцијативности спроведена у области архитектуре
и визуелних уметности, превасходно се ослањајући
на истраживања у области филозофије, психологије
и теоријске психоанализе. Факултет техничких наука
има дугогодишњу успешну сарадњу са Институтом
за архитектуру и урбанизам са којим има потписан
споразум о сарадњи, а прикази награђених радова биће
објављени у наредном броју часописа „Архитектура и
урбанизам”.

Аутор текста: Дарија Медвецки

ФОТО: Приватна архива

Посета проф. др Фeрнaндe Рoдригeс са Универзитета Авеиро у Португалу

BIM технологије нису будућност, већ наша садашњост

ФОТО: Архива Департмана
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У оквиру Erasmus+ програма
мобилности наставног особља и
сарадње са универзитетима из ЕУ,
на Департману за грађевинарство и
геодезију у периоду од 4. до 9. марта
2019. године, боравила je проф. др
Фернанда Родригес, са Универзитета
у Авеиру из Португала. У оквиру
програма посете, проф. Родригес је
одржала предавање под насловом
„Building Information Modeling (BIM)
- a current challenge for Construction sector” за студенте завршних
година Грађевинарства и геодезије,
Архитектуре и Управљања ризиком од
катастрофалних догађаја и пожара, као
и за све запослене на Департману који
је био домаћин. У врло систематичном

и добро организованом предавању,
проф. Родригес је указала на значај
BIM технологија за савремено доба и
будућност, приказала основе BIMa и дала веома корисне практичне
информације. Посебан интерес је
изазвао приказ седам остварених
студија случаја који су обрађени кроз
мастер радове са студентима, а који
су наишли на велику добродошлицу
у грађевинском сектору и заштити
споменика културе у Португалу. Ова
посета, која је већ друга у низу у сарадњи
са Универзитетом у Авеиру, отворила је
нове могућности и перспективе сарадње
између ова два департмана.

Аутор текста:

доц. др Татјана Кочетов Мишулић

Наши студенти ускоро на интернационалном такмичењу у програмирању у Минхену

ФТН - расадник врсних инжењера
техничких наука

ФОТО: EESTEC LC Novi Sad

Студенти IV године ФТН-а, Вукашин Јанковић
са Софтверског инжењерства и информационих
технологија и Милош Зечевић са Енергетике,
електронике и телекомуникација, део су
победничког тима на локалном такмичењу EESTech
Challenge, и пласирали су се на интернационално
такмичење у програмирању у Минхену где ће се
сусрести са најбољим студентима из Европе и
водећим стручњацима из ове области. EESTech
Challenge представља такмичење које је настало
са циљем да повеже амбициозне студенте
широм Европе и омогући им стицање нових

знања и вештина из области електротехнике и
рачунарства, а тема овогодишњег такмичења
била је „Internet of Things“. Победнички тим, који
је поред Вукашина и Милоша чинио и Никола
Арсић са Универзитета Сингидунум, применио
је IoT технологију креиравши решење за паметну
фарму. „Развили смо систем за аутоматизацију
процеса и послова на фарми које је до сада обављао
човек. На основу унетих параметара, систем сам
управља процесима као што су грејање, осветљење,
вентилација, наводњавање и слично“ – за ФТН
новине наводи Вукашин Јанковић и додаје да поред
аутоматизације, корисник може путем мобилне
апликације да прати сва мерења у систему и,
по потреби, врши накнадне измене и мануелно
управља наведеним процесима. На свечаном
затварању EESTech Challenge-а, поред такмичара,
присуствовали су и проф. др Зоран Милошевић,
покрајински секретар за високо образовање и
научноистраживачку делатност, Здравко Јелушић,
председник Скупштине Града Новог Сада, проф.
др Раде Дорословачки, декан Факултета техничких
наука и проф. др Срђан Колаковић, продекан
ФТН-а. Овом приликом, проф. Милошевић,

честитао је победничком тиму студената и изразио
велико задовољство што представљају прави
путоказ како треба радити у образовању, а господин
Јелушић, председник Скупштине Града Новог Сада,
истакао је да је ФТН препознат у целом свету и да
представља расадник врсних инжењера када су у
питању техничке науке. Локални EESTech Challenge
организовала је студентска организација EESTEC
LC Нoви Сaд, а поред такмичења за учеснице био је
организован и низ предавања на дату тему. Финале
у Немачкој ће се одржати крајем маја 2019. године
када ће се такмичити 20 екипа из читаве Европе.

Аутор текста: Дарија Медвецки

ФОТО: EESTEC LC Novi Sad

Завршна конференција пројекта „OKEj“

Велики број средњошколаца широм Србије
едукован о коришћењу отпада у енергетске сврхе

ФОТО: Зоран Ђукић

Након скоро годину дана активног учешћа у
едукативним активностима о коришћењу отпада
у енергетске сврхе које је организовао Департман
за инжењерство заштите животне средине и
заштите на раду уз подршку Амбасаде САД-а у
Србији, ученици и наставници из 15 средњих
школа из Србије, присуствовали су завршној
конференцији у оквиру пројекта „Отпад као
енергент-ОКЕј“ одржаној на ФТН-у. Завршна
конференција, која је трајала два дана, отпочела је

ФОТО: Зоран Ђукић

поздравном речју Мајкла Брука, аташеа за културу
средину и безбедности на раду. По повратку,
Амбасаде САД-а након чега се присутним обратио
учесници Конференције су обишли акредитовану
проф. др Дејан Убавин, директор Департмана
Лабораторију за мониторинг депонија, отпадних
за инжењерство заштите животне средине и
вода и ваздуха и лабораторију на Департману за
заштите на раду. Уводно предавање о будућим
инжењерство заштите животне средине и заштите
правцима развоја образовања у управљању
на раду. Пројекат ОКЕј је од маја 2018. године
отпадом у Србији као и профилима који се стичу
реализовао Департман за инжењерство заштите
образујући се на Дапартману одржала је проф.
животне средине ФТН-а уз подршку Амбасаде
др Јелена Радонић док је доц. др Ђорђе Ђатков
САД-а и представља наставак прошлогодишњег
представио могућности производње и коришћења
пројекта “Сакупљажа, калкулажа, амбалажа и
биогаса у Србији. Слађана Лалић, представница
рециклажа - СКАР”. Током трајања пројекта, у 15
предузећа “Geocycle” које је део LafargeHolcim
средњих школа из: Зрењанина, Вршца, Београда,
групе, на крају је одржала предавање о отпаду као
Бора, Суботице, Сомбора, Врбаса, Новог Сада,
алтернативном гориву у цементарама. Наставак
Шапца и Лознице одржане су радионице у
Конференције био је посвећен представљању
склопу којих је ученицима представљена основна
школа, њихових пројектних активности и
проблематика управљања отпадом, методе за
резултата као и порука које су жели да пренесу
енергетско искоришћење компоненти отпада, као
вршњацима и широј јавности. Све школе су
и еколошки и здравствени проблеми који настају
показале изузетну иницијативу, ђаци су ширили
услед неадекватног управљања и одлагања на
поруку о значају искоришћења отпада у енергетске
депоније.
сврхе и ван оквира својих разреда и школа, што

Аутор текста: Бојана Зораја
је и био циљ пројекта. На самом крају
окупљенима се обратио и проф. др
Немања Станисављевић, руководилац
пројекта, Фулбрајт алумниста. Другог
дана Конференције представници
средњих школа посетили су компанију
Lafarge Србија у Беочину, која негује
и развија дугу традицију производње
цемента, где су имали прилику да се
упознају са модерном и ефикасном
фабриком у области утицаја на животну
ФОТО: Зоран Ђукић
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Часопис ГРИД-а у Scopus бази
Journal of Graphic Engineering and Design, часопис
који издаје Департман за графичко инжењерство
и дизајн, а у коме се објављују истраживања
из области графичког инжењерства, штампе,
амбалаже, 3Д штампе, функционалне штампе,
материјала, графичког и индустријског дизајна,
типографије и визуелне комуникације прихваћен
је за индексирање у Scopus бази. Поред Scopus
базе, Journal of Graphic Engineering and Design
индексиран је и у следећим базама DOAJ, EBSCO,
WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine. Према
категоризацији домаћих научних часописа за
машинство за 2018. годину ова публикација
припада категорији М52. Часопис је Open Access
journal што значи да се сви радови објављени у
њему могу бесплатно преузети и користити у
складу са Creative Commons Attribution license
3.0 Serbia (http://creativecommons.org/licenses/
by/3.0/rs/). Годишње се, почевши од 2010. године

IN MEMORIAM

Факултет техничких наука
опростио се од поштованих и
цењених колега који ће нам
заувек остати у сећању.

академик Олга Хаџић
(1946 - 2019)

објаве два броја (у јуну и децембру), а поред
електронске верзије, издаје се и штампана
верзија часописа. Уредници часописа су проф.
др Драгољуб Новаковић, редовни професор и
директор Дапартмана за графичко инжењерство и
дизајн, и проф. др Немања Кашиковић, ванредни
професор, док Уређивачки одбор чине еминентни
стручњаци из 20 земаља. Сврствање часописа
Journal of Graphic Engineering and Design у Scopus
базу је велики успех, али свакако није крајњи
циљ који је уредништво часописа поставило пред
себе. Коначан циљ је добијање импакт фактора,
што би био огроман успех, не само за Департман
за графичко инжењерство и дизајн, него и за цео
Факултет техничких наука. Више информација о
часопису можете пронаћи на http://www.grid.uns.
ac.rs/jged/

Аутор текста:

проф. др Немања Кашиковић

Посета представника Техничког универзитета у Вухану из Кине

Успешна међународна сарадња у области
планирања и управљања транспортом на
унутрашњим водним путевима

ФОТО: ПМФ

академик Ђорђе Ђукић
(1943 - 2019)

ФОТО: САНУ

проф. др Цвијан Крсмановић
(1956 - 2019)

ФОТО: ФТН
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Дизајн: Департман за графичко инжењерство и дизајн

ФОТО: Архива Департмана за саобраћај

У оквиру програма билатералне сарадње и размене
академског особља између Републике Србије и
Народне Републике Кине, професори са Техничког
универзитета у Вухану посетили су Факултет
техничких наука у циљу учвршћивања и унапређења
сарадње између ове две високошколске установе.
Сврха посете била је дефинисање наредних
активности у оквиру пројекта „Развој и примена
напредних модела за адаптивно планирање и
управљање транспортом на унутрашњим водним
путевима“ („Development and application of advanced
models for adaptable planning and control of inland
waterways transport“) који заједнички реализују
Национални истраживачки центар за водни
транспорт и безбедност пловидбе са Техничког
универзитета у Вухану и запослени на Департману за
саобраћај и Департману за рачунарство и аутоматику
ФТН-а. Истраживачки тим Техничког универзитета
у Вухану (проф. др Синпинг Јан, директор центра и
дугогодишњи проректор Техничког унверзитета у
Вухану, проф. др Ди Жанг, помоћник директора, проф.
др Ђиалун Лиу и проф. др Ђинфен Жанг) примили су
проф. др Раде Дорословачки, декан ФТН-а и проф. др
Драгиша Вилотић, продекан ФТН-а који су детаљно
представили рад Факултета, достигнућа и перспективе
које доноси изградња научно-технолошког парка

у Новом Саду. Поред наставника и сарадника
са Факултета техничких наука, радионици су
присуствовали представници Покрајинског
секретаријата за енергетику, грађевинарство и
саобраћај Аутономне Покрајине Војводине и
представница ЈВП „Воде Војводине“. Чланови
истраживачког тима са Факултета техничких
наука (проф. др Тодор Бачкалић, проф. др Жељко
Кановић, доц. др Маринко Масларић и доц.
др Владимир Бугарски) провели су три дана са
гостима у оквиру којих је одржана и радионица
коју су својим уводним предавањима отворили
руководиоци кинеског и српског тима - професор
Јан и професор Бачкалић. Истраживачи са
Техничког универзитета у Вухану представили
су своје лабораторије, најновија истраживања и
најсавременија достигнућа у области управљања
водним саобраћајем и активности у развоју паметних
аутономних теретних бродова за унутрашње водне
путеве. У оквиру пројектних активности учесници
су посетили и брану на Тиси и хидрочвор Бечеј
на каналу Бечеј-Богојево. Ова тродневна посета је
резултовала утврђеним договорима о заједничким
истраживањима у будућности, а истраживачки тим
са Факултета техничких наука посетиће Технички
универзитет у Вухану.

Аутор текста:

проф. др Тодор Бачкалић
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

H2020_Insurance - Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment

Други радни састанак
међународног пројекта из области
моделовања климатских промена
Други радни састанак у оквиру међународног
пројекта H2020_Insurance - Oasis Innovation Hub for
Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment
одржан је 4. и 5. фебруара 2019. године на Факултету
техничких наука, уз присуство реномираних
стручњака из области моделовања климатских
промена и појава, утицаја и изложености ектремним
климатским догађајима из земље и иностранства.
Носилац пројекта је Институт за истраживање
климатских промена из Потсдама, Немачка, док је
Факултет техничких наука Универзитета у Новом
Саду један од партнера у реализацији пројектних
активности.
Састанак је организован од стране пројектног тима
са Департмана за инжењерство заштите животне
средине и заштите на раду на челу са др Мајом
Турк Секулић као координатором H2020_Insurance
пројекта за Србију. Састанку су присуствовали
представници инситуција из Немачке (Potsdam
Institute for Climate Impact Research и GeoForschungsZentrum из Потсдама), Данске (Technical University

ФОТО: Зоран Ђукић

Denmark из Копенхагена), Мађарске (Pannon Pro
Innovations Ltd. из Будимпеште) и Србије (Факултет
техничких наука и ЈКП Водовод и канализација
Нови Сад).
У светлу све већег степена забринутости од
екстремних климатских појава и консеквенци које
оне имају на друштво и животну средину, један од
циљева пројекта јесте пружање техничо-технолошке
подршке при изградњи постројења за третман
отпадних вода Града Новог Сада, што је приоритетна
и једна од највећих инвестиција коју град тренутно
планира. На основу модела који буду генерисани
у оквиру пројекта, као и проценом и анализом
ризика од финансијских губитака постројења у
случају прекомерних падавина, поплава и суша,
при пројектовању постројења биће предложене
адаптационе мере које су од изузетног значаја са
аспекта глобалног унапређења хигијенских услова
града Новог Сада, реке Дунав и читавог нашег
животног окружења.
Након усвајања Студије предизводљивости
постојења за третман отпадних вода Града Новог
Сада, у оквиру одржаног састанка дефинисане су
активности које ће Департман за инжењерство
заштите животне средине и заштите на раду, у
сарадњи са осталим партнерима, реализовати у
оквиру израде Студије изводљивости и Идејног
пројекта постројења. Департман ће, такође,
учествовати и у активностима у вези са проценом
ризика од екстремних климатских догађаја за црпну
станицу и цевовод чија је изградња започета 17.
децембра 2018. године.

Аутори текста: проф. др Јелена Радонић,

проф. др Маја Турк Секулић

Сарадња ФТН-а и Техничког универзитета из Либереца
Представници Машинског факултета,
Техничког универзитета из Либереца
(Чешка) посетили су у уторак, 12. марта
2019. године Факултет техничких наука
како би разговарали о сарадњи на
пројектима у оквиру програма размене
студената Erasmus+, као и о заједничком
конкурисању две институције на
европским научним пројектима.
Машински факултет из Либереца
представљали су доц. др Дора Кроисова,
продекан за наставу, доц. др Јаромир
Моравец, директор Департмана за
технологије материјала и Павел Ханус
са Катедре за материјале.
У име Факултета техничких наука
госте су дочекали проф др. Драгиша
Вилотић, продекан за наставу и проф.
др Владимир Катић, продекан за
финансије и развој док су домаћини са
Департмана за производно машинство
били: проф. др Себастиан Балош,
директор Департмана и проф. емеритус
Лепосава Шиђанин који су представили
потенцијале овог департмана.

Аутор текста:

Милана Вртунски

Заједничко
конкурисање на
европским научним
пројектима

ДЕЦЕМБАР 2018. - МАРТ 2019. ГОДИНЕ

ИЗАБРАЛИ СМО У ЗВАЊЕ
РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
1. Др ГОРДАНА ОСТОЈИЋ (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент);
2. Др РАНКО ПОПОВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
3. Др ТАТЈАНА ГРБИЋ (Департман за опште
дисциплине у техници);
4. Др МИОДРАГ ЗУКОВИЋ (Департман за
техничку механику);
5. Др ДРАГАН СИМИЋ (Департман за саобраћај).
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР
1. Др ЗОРАН ИВАНОВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
2. Др МИРКО РАКОВИЋ (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент );
3. Др ВЛАДИМИР МУЧЕНСКИ (Департман за
грађевинарство и геодезију);
4. Др СИНИША БИКИЋ (Департман за
грађевинарство и геодезију);
5. Др ИГОР ПЕШКО (Департман за
грађевинарство и геодезију);
6. Др АНДЕРЛА АНДРАШ (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент);
7. Др ГОЈКО ВЛАДИЋ (Департман за графичко
инжењерство и дизајн);
8. Др МИЛАН БЈЕЛИЦА (Департман за
рачунарство и аутоматику).
ДОЦЕНТ
1. Др МИЛЕНА СТОШИЋ (Департман за
инжењерство заштите животне средине и заштите
на раду);
2. Др ЗОРАН ЧЕПИЋ (Департман за инжењерство
заштите животне средине и заштите на раду);
3. Др ИВАНА ЈУРИЧ (Департман за графичко
инжењерство и дизајн);
4. Др БРАНИСЛАВ БРБАКЛИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
5. Др МИЛАН ЧЕЛИКОВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
6. Др СРЂАН САВИЋ (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент);
7. Др ВЛАДИМИР ИЛИЋ (Департман за
архитектуру и урбанизам);
8. Др НЕМАЊА ПОПОВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
9. Др ЈОВИЦА ТАСЕВСКИ (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент);
10. Др СРЂАН ТЕГЕЛТИЈА (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент);
11. Др ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику).
АСИСТЕНТ СА ДОКТОРАТОМ
1. Др ВЛАДИМИР ОСТОЈИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
2. Др ЈЕЛЕНА СТАНКОВИЋ (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент);
3. Др ИРМА ПУШКАРЕВИЋ (Департман за
графичко инжењерство и дизајн);
4. Др БОЈАН БАЊАНИН (Департман за графичко
инжењерство и дизајн);
5. Др ДЕЈАН МИРЧЕТИЋ (Департман за
саобраћај);
6. Др МИЛАН ВРТУНСКИ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
7. Др МИЛИЦА ПЕТКОВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације).
АСИСТЕНТ

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

1. ТЕОДОРА МИТРОВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
2. МАРКО ВЈЕШТИЦА (Департман за рачунарство
и аутоматику);
3. ОЛИВЕРА ТОМАШЕВИЋ(Департман за
рачунарство и аутоматику);
4. ФИЛИП ГАШПАРИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
5. ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ (Департман за рачунарство
и аутоматику);
6. НЕНАД МИЛИЋ (Департман за рачунарство и
аутоматику);
ФТН
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7. КАТАРИНА ПРЕРАДОВ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
8. ОЉА МИЉАТОВИЋ (Департман за рачунарство
и аутоматику);
9. СТЕФАН ВАРАЈИЋ (Департман за рачунарство
и аутоматику);
10. МИНА МЕДИЋ (Департман за рачунарство и
аутоматику);
11. МАКСИМ ЛАЛИЋ (Департман за рачунарство и
аутоматику);
12. БАРБАРА ВУЈКОВ (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације);
13. МИЛИЦА ПЛАВШИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
14. МИРЈАНА КАРАНОВИЋ (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент);
15. МАРКО ТОСКИЋ ВАСИЉЕВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
16. АЊА ЈАНКОВИЋ (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент);
17. МАРИА КИШ (Департман за опште дисциплине
у техници);
18. ИРЕНА МИШЧЕВИЋ (Департман за опште
дисциплине у техници);
19. ИВАНА ВАСИЉЕВИЋ (Департман за опште
дисциплине у техници);
20. РАДОВАН ТУРОВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
21. НИНОСЛАВ ЈОВАНОВ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
22. НИКОЛА СИМИЋ (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
23. СПАСОЈА ДАМЈАНОВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
24. ИГОР РУСКОВСКИ (Департман за рачунарство
и аутоматику);
25. МИРКО МИКАЋ (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације);
26. ЧАБА ШАГИ (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације).

Успешно одржан шести Winter Academy – Doing business in China

Стратегије глобализације наших
академаца презентоване кинеској
компанији NetDragon
На тродневној радионици Winter Academy – Doing
business in China, коју је по шести пут организовао
Департман за индустријско инжењерство и
менаџмент у сарадњи са Институтом „Појас и пут”,
студенти ФТН-а су, решавајући студију случаја
компаније NetDragon Websoft, креирали стратегију
глобализације ове компаније у Србији и земљама
Централне и Источне Европе и трогодишњи акциони
план за њено остварење. Студенти III, IV и V године
ФТН-а су, кроз интерактивни рад са ментором доц. др
Николом Зивлаком, предавачем пословне школе EM
Lyon Business School из Шангаја и бившим студентом
ДИИМ-а, израдили своја решења студије случаја која
су тимски представили Michael Chan-у, директору
развоја компаније NetDragon Websoft, који је активно
учествовао у дискусијама о студентским идејама и
пружао савете полазницима радионице. Након сета
презентација, жири, који су сачињавали доц. др
Никола Зивлак, доц. др Данијела Грачанин и доц.
др Јелена Демко-Рихтер прогласили су победнички
тим, а свим полазницима су додељени сертификати.
Учешћем на WА 2019 наши студенти су стекли нова

САРАДНИК У НАСТАВИ
1. АЛЕКСА МИТРЕСКИ (Департман за рачунарство
и аутоматику);
2. БОЈАН БАЛТИЋ (Департман за рачунарство и
аутоматику);
3. ДЕЈАН ВАРМЕЂА (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент);
4. АЛЕКСАНДРА КОЛАК (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент);
5. СТАНА ВАСИЋ (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент);
6. МЛАДЕН ВУЧКОВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
7. ФИЛИП МИРЧЕСКИ (Департман за опште
дисциплине у техници);
8. АНДРЕА ГУТАИ (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент);
9. МАРИЈА КОВАЧЕВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
10. МИЛОШ ПАВЛИЋ (Департман за рачунарство
и аутоматику);
11. ОГЊЕН ФРАНЦУСКИ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
12. СТЕФАН ЦОЛИЋ (Департман за рачунарство и
аутоматику);
13. ТОМИСЛАВ ДОБРИЧКИ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
14. ВЛАДИМИР ИНЂИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
15. ДЕЈАН СТОЈКИЋ (Департман за рачунарство и
аутоматику);
16. СПАСОЈЕ БУДНИЋ (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације);
17. ДОРОТЕЈА АНЂЕЛИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације);
18. МИЛОШ ОСТОЈИЋ (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације);
19. ТЕОДОРА ГАВРИЛО (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације);
20. АННА МАРТИНОВИЋ (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент);
21. МИЛОШ ОБРАДОВИЋ (Департман за
архитектуру и урбанизам);
22. СОЊА ГЕЛЕВАЈЧУК (Департман за опште
дисциплине у техници);
23. МИРОСЛАВ РАДАКОВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику);
24. ТИЈАНА МАЈКИЋ (Департман за
грађевинарство и геодезију).
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сазнања о образовном и привредном систему једне од
најразвијенијих земаља света, као и о трендовима и
предвиђањима за пословање на кинеском тржишту.

Аутор текста:

Ања Јанковић

ФОТО: ФОТО: Медија центар ФТН-а

Додељене награде Института РТ-РК

Најбољи мастер радови са ФТН-а
Марко Гостовић, Огњен Ђекић и Игор
Стефановић, студенти Рачунарства и аутоматике,
освојили су прве три награде за најбоље мастер
радове Института РТ-РК. У овогодишњој јакој
конкуренцији, у ужем избору нашло се 11 мастер
радова које су радили и одбранили студенти са
ФТН-а и Београдског и Осијечког универзитета
у 2018. години под менторством Института РТРК. Одлуком Научно-наставног већа Института
РТ-РК најбољим мастер радом у 2018. години
проглашен је рад под називом „Једно решење
алгоритма за управљање умреженим аутономним
возилом“ кандидата Марка Гостовића (ФТН).
Друго место припало је Огњену Ђекићу (ФТН) са
радом под називом „Софтверска магистрала за
међупроцесорску везу у системима за аутономну
вожњу“. Трећу награду деле Стефан Марковић
ФОТО: www.rt-rk.uns.ac.rs

(ЕТФ Београд) са радом под називом „Симулација
и емулација новог инструкцијског скупа nanoMIPS“ и Игор Стефановић (ФТН) са радом под
називом „Протокол за комуникацију IP уређаја са
централним контролером паметне куће“. Институт
РТ-РК традиционално, већ 17. пут награђује
најбоље мастер радове студената ФТН-а, а од
постојања регионалних центара Института РТ-РК
у Београду, Осијеку и Бањој Луци, у конкуренцију
улазе и најбољи радови студената: Математичког
факултета у Београду, Електротехничког факултета
у Београду, Електротехничког факултета из Бање
Луке и Факултета електротехнике, рачунарства и
информацијских технологија из Осијека.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

УНС наградио најбоље у школској 2017/18. години

Додељене награде студентима ФТН-а
Катарини Ћоћић, студенткињи Биомедицинског инжењерства
додељена је Награда за најбољег студента Факултета техничких
наука у школској 2017/2018. години.
Поред награда најбољим студентима факултета Универзитета у
Новом Саду, на свечаном пријему организованом у Централној
згради УНС-а, уручена је и Изузетна награда за завршене
студије и остварену укупну просечну оцену 10,00.
Добитници Изузетне награде за завршене студије и
остварену укупну просечну оцену 10,00 у школској 2017/2018.
години са Факултета техничких наука су: Немања Кајтез
(Енергетика, електроника и телекомуникације), Дијана
Чавић (Механизација и конструкционо машинство), Јована
Ковачевић (Мехатроника), Милан Ђокић (Рачунарство и
аутоматика) и Владимир Инђић (Софтверско инжењерство и
информационе технологије).
Награда најбољем студенту факултета Универзитета у Новом
Саду у школској 2017/2018. години састоји се од сертификата
и новчаног дела награде (једнократне стипендије) у износу
од 13.300 динара, док се Изузетна награда за завршене студије
састоји од сертификата и једнократне стипендије у износу од
10.000 динара.
Награде су уручили проф. др Дејан Јакшић, ректор УНС-а, и
проф. др Сања Подунавац-Кузмановић, проректорка за наставу.
Свечаности је присуствовао и проф. др Раде Дорословачки,
декан Факултета техничких наука, као и декани и продекани
других факултета Универзитета у Новом Саду.

Аутор текста:

Милана Вртунски

ФОТО: Универзитет у Новом Саду

ФОТО: Универзитет у Новом Саду

13. Сајам пословних могућности и стручних пракси на ФТН-у

КОНтакти у ТЕХници остварени између 28 успешних
компанија и преко 5.000 студената УНС-а

ФОТО: КОНТЕХ

ФОТО: КОНТЕХ

ФОТО: КОНТЕХ

ФОТО: КОНТЕХ

У оквиру 13. КОНТЕХ-а - Сајма пословних могућности и стручних
пракси, одржаном 13. и 14. марта 2019. године, студентима УНС-а се
представило 28 водећих страних и домаћих компанија из области ИТ-а
које послују у Србији. Током трајања Сајма, преко 5000 студената се, у
непосредном контакту са представницима ових компанија упознало
са могућностима реализовања праксе и приликама за запослење.
Генерални покровитељ је, и ове године, била компанија Vega IT Sourcing, а на штандовима или кроз презентације су се представили и RT-RK
Automotive, 3Lateral, Continental, Levi9, Devoteam, Code Tribe, Execom,
Schneider Electric, Naovis и многе друге. КОНТЕХ младим људима пружа
прилику да се упознају са могућностима планирања и развоја каријере
и да, на лицу места, уруче свој CV потенцијалним послодавцима за које
су заинтересовани. Укупно је до сада на овом сајму прикупљено преко
500 биографија студената УНС-а. Према речима Андријане Недељковић,
главне организаторке Сајма, КОНТЕХ, из године у годину, уз константан
рад на његовом унапређењу и уношењу новитета, поприма све озбиљнију
и професионалнију форму, а ове године је, због његових размера, у
његовој реализацији учествовало око 100 волонтера – студената ФТН-а.
„КОНтакти у ТЕХници, као што само име каже, сврха су нашег сајма
и поносни смо на то што је он, већ 13. годину заредом, испуњава, те
студентима и дипломцима Универзитета у Новом Саду омогућава да
пронађу стручне праксе и будућа запослења у земљи” – за „ФТН новине“
истиче Андријана. КОНТЕХ организује студентска организација EESTEC
LC Нови Сад у сарадњи са Факултетом техничких наука и Универзитетом
у Новом Саду и уз подршку Националне службе за запошљавање,
Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност
полова, као и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину.

Аутор текста:

Дарија Медвецки
ФТН
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CFA Research Challenge

Успех студената Инвестиционог
менаџмента
Тим студената са Департмана за индустријско
инжењерство и менаџмет, модул Инвестициони
менаџмент у саставу: Милица Ничић, Петар
Добромиров, Игор Милошевић, Саша Прица
и Предраг Вујатов освојио је друго место на
премијерном CFA Research Challenge-у које је
одржано у Србији, као део највећег светског
такмичења студената економске и менаџерске
струке из области фундаменталне инвестиционе
анализе. Такмичење је одржано у организацији
Удружења инвестиционих професионалаца
Србије које је уједно и представник америчког
CFA института, и уз подршку консултантске
куће Ernst&Young и компаније “Металац” из
Горњег Милановца. На њему су, поред тима
са ФТН-а учествовали и студенти Економског
факултета и Факултета организационих наука
Универзитета у Београду, као и Економског
факултета Универзитета у Нишу. Њихов задатак
био је да, током три месеца рада направе детаљну
анализу и пројекције резултата компаније
“Металац”, као и анализу окружења у којем
компанија послује и да пруже инвестициону
препоруку приликом презентације анализе.
Наши студенти су, уз савете Милоша Савића,
индустријског ментора, партнера у фирми
WM Equity Partners и Ференчак Мирослава,
асистента са Департмана за индустријско

инжењерство и менаџмент као академског
ментора, направили сјајан инвестициони
предлог и презентацију коју је жири састављен
од менаџера и консултаната из фирми као што
су Ernst&Young, KPMG, Erste Banka и WM Equity
Partners, оценио високим оценама. Овај резултат
доказ је да значајне консултантске куће и фирме
препознају континуитет квалитетног рада и
широког корпуса знања и вештина које студенти

Департмана за индустријско инжењерство и
менаџмент, модула Инвестициони менаџмент
добијају током студија на ФТН-у. CFA Research
Challenge одржава се у 85 земаља и на њему
преко 5.000 студената са 1.100 универзитета у
свету представља своје знање и умеће из домена
финансијске аналитике, што је одлична основа за
доношење квалитетних инвестиционих одлука.

Аутор текста: Мирослав Ференчак

ФОТО: Удружење инвестиционих професионалаца Србије

Макетарство као давно заборављени хоби
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Томаш Немеш, доцент са Департмана за
опште дисциплине у техници на Катедри
за физику, самостално је израдио преко 20
макета бродова, а једини материјал који
користи је папир. Доцент Немеш инсипрацију
за израду бродова и својих модела, налази
поред Дунава јер слободно време проводи
на пецању. Према његовим речима ово је
одскора његов хоби који практикује током
зимских дана.
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“Спонтано сам дошао на идеју јер волим
наутику, а макетарство је мој давно
заборављен хоби који датира још из основне
школе. Тако сам одлучио прошле зиме да се
опробам у нечем новом и спојим више ствари
које волим” - наводи доцент Немеш, један од
ретких који се баве тим хобијем на нашим
просторима.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Радионице за децу на ФТН-у

CЦЕНлаб вртић похађало више
од 30 малих уметника

ФОТО: Kарл Мичкеи

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Као део програма Сценске лабораторије „Борислав
Гвојић“ - СЦЕНлаб вртић, циклус радионица за децу
узраста од 6 до 10 година који организује Центар
за сценски дизајн, архитектуру и технологију
Департмана за архитектуру и урбанизам, је
кроз протекле две сезоне радио на развијању
креативности и моторичких способности код
деце. Више од 30 малих уметника радило је на
стварању просторних структура, од мањих, на нивоу
руке, до већих, као што је цео простор Сценске
лабораторије у којој су градили улицу од картона.
Свака радионица била је тематски организована,
а правили су се костими и маске, украси за јелку,
декорације ускршњих јаја, pop-up честитке, биљке,
исцртавале су се мајице, итд.. Уз помоћ студената
волонтера савлађивани су и просторни нивои
предела, Земље, Месеца и планета Сунчевог
система. Сви заинтересовани могли су да виде избор

најбољих радова полазника радионица на изложби
Новогодишњи СЦЕНград која је одржана у јануару у
простору Сценске лабораторије „Борислав Гвојић“.
СЦЕНлаб вртић наставља са радом и у наредном
периоду. До краја ове сезоне ће бити одржане још
две радионице. У априлу (21.04.2019) је предвиђена
радионица декорације ускршњих јаја а у мају
(05.05.2019) израда каталога костима и маски који
су настајали на претходним радионицама. Више
информација о програму можете погледати на сајту
www.scen.uns.ac.rs.

Аутор текста: Драгана Пилиповић,

вођа радионица

ДИЗАЈН: доц. др Иван Пинћјер

ФОТО 3: Драгана Пилиповић

ИМПРЕСУМ

ФОТО 3: Драгана Пилиповић

Збирка за
припрему
пријемног испита
из математике
Катедра за математику ФТН-а је и ове
године објавила ново издање Збирке
задатака из математике из које сви
кандидати, који планирају да упишу неки
од 30 студијских програма на основним
студијама, могу да вежбају задатке за
пријемни испит.
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SignVOICE апликација олакшава свакодневни живот људи оштећеног слуха

Идеја наших студенткиња освојила треће
место на међународном такмичењу у Паризу

ФОТО: Приватна архива

Студенткиње студијског програма Анимација
у инжењерству Факултета техничких наука
осмислиле су апликацију SignVOICE која преводи
говор у знаковни језик са циљем да учине
свакодневни живот људи са оштећеним слухом
лакшим и тиме освојиле треће место у финалу
интернационалног такмичења компаније Devoteam
у Паризу. Такмичење је oрганизовано за студенте
из земаља у којима се налазе представништва ове
компаније: Француска, Немачка, Холандија, Србија
и Луксембург. Студенти који су прошли прву фазу
такмичења добили су задатак да креирају идеју за
пројекат на тему ,,Како BigData, AI и IoT могу да
помогну људима са инвалидитетом?”. Мотивисане
концептом такмичења, Тијана Трифуновић, Дина
Денић, Тамара Делић, Николина Бућан и Маша
Стричевић, студенткиње четврте године студијског
програма Анимација у инжењерству ФТН-а
оформиле су тим MEOW који је успешно прошао
прве две фазе такмичења и пласирао се у финале
у Паризу, поред два тима из Немачке и два тима
из Француске. Наше студенткиње су након дугих
дискусија и консултовања са стручним лицима,

ФОТО: Приватна архива

одлучиле да на постављени задатак одговоре
идејом о апликацији SignVOICE која би чинила
свакодневни живот људи са оштећеним слухом
лакшим, тако што би преводила говор у знаковни
језик. Оно што је иновативно у овој идеји јесте да
би ову апликацију могли да користе ТВ провајдери,
тако да људи оштећеног слуха могу да укључе
опцију SignVOICE и једноставно прате било који
садржај на телевизији. Осим тога, постојала би и
могућност коришћења SignVOICE-a на рачунарима
и таблетима у сврху гледања филмова, серија и
емисија, и на паметним мобилним телефонима
за праћење радио емисија и вести, као и за
комуникацију са другим људима. Тамара Делић,
једна од чланова тима наводи да су на идеју дошле
јер особе оштећеног слуха имају прилику да
прате телевизијски садржај само уколико постоји
превод, или у ретким ситуацијама, када је у углу
телевизора особа која показује знаковним језиком
оно што актери говоре, а последња опција им је
да читају са усана. “Ништа од овога често није
доступно. На пример, у дечијим анимираним
филмовима, није могуће читати са усана, јер

покрети усана нису реалистични, а линије превода
се брзо мењају, што може бити проблем и за
старије особе, али и за децу која још увек не умеју
добро да читају, а осим тога, особа која говори
није увек приказана у кадру, нпр. у кулинарским
емисијама” - наводи Тамара. Њихова идеја
била је представљена четворочланом стручном
жирију који су чинили представници компаније
Devoteam, представник компаније RedHat која
учествује у организацији такмичења и особа која
се бави помагалима за особе са инвалидитетом
и освојила је треће место. “Конкуренција је била
одлично припремљена, а питање које је нама
често било постављано је зашто знаковни језик,
а не текст. Разлога је више. Један од њих је да је
знаковни језик много пријатнији и интуитивнији
за особе оштеченог слуха” – наводи Тијана
Трифуновић, још једна чланица тима и додаје да су
веома задовољне новостеченим и незаборавним
искуством и новим познанствима које им је ово
такмичење омогућило.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

Студентска служба ФТН-а уводи
SMS и Viber нотификације

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
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Студенти ФТН-а ускоро ће на свој
мобилни телефон моћи да примаjу
најважније информације и обавештења
у вези са својим студирањем. За почетак
то ће бити информације о резултатима
испита, а када се заврши период
тестирања, студентима ће стизати
и обавештења о терминима пријава
испита, уписа у школску годину, као и
подсетник о терминима пристизања
рата за самофинасирајуће студенте.
„Овакав вид савремене комуникације

омогућиће нашим студентима да на
једноставан, њима близак начин, у
правом тренутку добију све потребне
информације. Као и до сада трудили смо
се да студентима максимално олакшамо
студирање ослобађајући их од бриге
о административним процесима како
би се у потпуности могли посветити
учењу“ – наводи Братислав Радумило,
шеф Студентске службе ФТН-а.

Аутор текста:

Милана Вртунски

