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део
ФТН
најпрестижнијег

Светска изложба Expo 2020 Dubai

глобалног
догађаја
Факултет техничких наука је међу 200
учесника (међународне организације,
истакнуте компаније и образовне институције) имао прилику да прикаже свој допринос развијању и креирању иновативних и
савремених идеја и пројеката, и представи
значај образовања за раст и развој једне
земље на најпрестижнијем глобалном
догађају Expo 2020 Dubai.
Овогодишња изложба која је одржана од
1. октобра 2021. до 31. марта 2022. године
кроз своју главну тему Повезивање умова,
стварање будућности и тематске целине
Могућност, Мобилност и Одрживост
настојала је да представи успешне примере
сарадње и иновације из целога света.
Представници ФТН-а, проф. др Борис
Думнић, продекан за развој и финансије
и проф. др Дарко Стефановић, продекан
за науку и међународну сарадњу, присуствовали су презентацији потенцијала
Војводине у оквиру тематске недеље
Глобални циљеви. После промоције продекани су на разним састанцима, конференцијама и изложбама представили
успех и потенцијал нашег факултета и тако
се повезали са истакнутим институцијама,
компанијама и значајним представницима
других земаља.
На павиљону Србије одржан је и форум у
организацији Владе Републике Србије и
UNDP-а, под називом Промоција одрживих
инвестиција (SIP - Sustainable Investment
Promotion), на којем су учествовали професор Бојан Лалић и лаборант Бранислав
Богојевић. Током форума, представљен је
концепт националног Института за Појас
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и пут, чијем оснивању су у великој мери
допринеле активности наставника и асистената са Департмана за индустријско
инжењерство и менаџмент.
У тематској недељи Клима, биодиверзитет и ризици у региону Влада Републике
Србије је на стручном панелу представила
иновацију коју наша земља тренутно спроводи кроз пројекат ЕУ за Србију отпорну на
катастрофе у области управљање ризиком
од катастрофа. На овом панелу учествовала је професорица Мирјана Лабан и том
приликом је представила: истраживања,
пројекте и студијске програме у области
управљања ризиком од катастрофалних
догађаја и пожара.
“Присуствовати догађају са традицијом од
170 година битна је мотивација за сваку
особу из области науке, технике и едукације. Члановима Департмана за механизацију и конструкционо машинство ће
бити на располагању детаљнији извештаји
јер су мобилност и одрживост, као тематске целине EXPO 2020, у блиској вези са
области механизације која је присутна и
незаменљива у сваком сегменту човековог
живота и у сваком делу света” изјавио је за
ФТН новине професор Драган Ружић.

Аутор текста: Ана Стамболић
ФОТО: приватна архива
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Успешно одржан

ТРЕНДОВИ
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28. скуп
РАЗВОЈА
Традиционални Скуп Трендови развоја
одржан је 28. пут од 14. до 17. фебруара 2022.
године на Копаонику са циљем окупљања
многобројних еминентних представника
академске заједнице и других институција
из области високог образовања и науке у
региону. Овогодишњи скуп, као сада већ
референтни догађај који привлачи велику
пажњу научне и стручне јавности, фокус је
усмерио на тему Универзитетско образовање за привреду. Скуп је отворила проф.
др Маријана Дукић Мијатовић, државна
секретарка у Министарству просвете, науке
и технолошког развоја Републике Србије.
У свом обраћању проф. Дукић Мијатовић
указала је на правце развоја универзитетског образовања који ће допринети да се
одговори на савремене потребе привреде
и истакла да је визија развоја образовања
у томе да се обезбеди квалитетно образовање за постизање пуног потенцијала
младих у Републици Србији.
На свечаном отварању скупа, којим су председавали проф. др Срђан Колаковић, декан
Факултета техничких наука и проф. др Борис
Думнић, продекан ФТН-а за развој и финансије, присутнима се, у име Факултета, обратио проф. др Срђан Колаковић истакавши
том приликом традицију и значај одржавања Скупа Тренд. Професор Колаковић са
задовољством је констатовао велику заинтересованост научне јавности која је резултирала великим бројем радова и нагласио
значај који закључци Скупа имају за научну
и високообразовну заједницу.
Испред Универзитета у Новом Саду присутнима се обратио проф. др Ђорђе Херцег,
проректор за наставу и студентске актив-

ности. Осврћући се на хибридни карактер
догађаја, професор Херцег је овом приликом изразио жељу да искуство и нова знања
стечена у онлајн настави применимо како
бисмо унапредили квалитет образовања.
Након свечаног отварања, презентована
су уводна предавања. Проф. др Владимир
Катић представио је историјат Скупа од
првог одржавања, па све до 2022. године
у оквиру предавања на тему Близу три
деценије Скупа Трендови развоја. Уводно
предавање одржала је и проф. др Маријана
Дукић Мијатовић на тему Легислативни
аспекти развоја високог образовања у
Републици Србији до 2030.
Током тродневног Скупа, у склопу пленарних
уживо сесија, али и у низу онлајн пленарних
или дијалог термина представљено је 110
радова које је припремило 352 аутора/коаутора из 10 земаља (Босне и Херцеговине,
Хрватске, Мађарске, Немачке, Португалије,
Северне Македоније,
Сједињених Америчких
Држава, Србије, Шпаније,
Велике Британије). Теме о
којима се дискутовало су:
Универзитетско образовање за потребе
савремене индустрије, Напредни алати и
методе у образовању, Дуално образовање
и струковне студије, Иновације и предузетништво и Положај науке и интернационализација универзитета.

лог закључака који су потом и усвојени.
Закључци Тренда 2022 достављени су свим
релевантним институцијама, учесницима
Скупа, као и широј универзитетској заједници.
Организатори Трендова развоја су
Универзитет у Новом Саду и Факултет техничких наука, а покровитељи Министарство
просвете, науке и технолошког развоја,
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност,
Подружница Друштва за образовање IEEЕ
секције Србија и Црна Гора (IEEE Education
Society Chapter of the IEEE Serbia and
Montenegro Section).

Универзитетско
образовање за привреду

На завршној сесији, а на основу детаљне
анализе презентованих радова, конструктивних дискусија и дијалога о темама
Скупа комисија у саставу: проф. др Мирјана
Дамњановић, проф. др Ненад Симеуновић
и проф. др Дејан Лукић припремила је пред-

Аутор текста: Милана Вртунски
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
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Најбољи студенти ФТН-а у школској 2020/2021.

Додељена традиционална
Светосавска награда

Аутор текста: Тијана Моцељ
ФОТО: Сава Симић

Поводом Дана Светог Саве, Факултет
техничких наука уприличио је свечаност
и тим поводом је доделио Светосавску
награду за школску 2020/21. годину свом
најбољем студенту за остварен изузетан
успех током студија. На самом почетку свим
присутнима обратио се проф. др Срђан
Колаковић, декан Факултета техничких
наука, а након њега и проф. др Дејан
Мадић, ректор Универзитета у Новом Саду.
Овогодишњи лауреат Светосавске награде
је Милица Шкипина која је завршила
основне и мастер академске студије
на студијском програму Рачунарство
и аутоматика са просечном оценом
10,00. Награде су додељене и најбољим
мастер инжењерима промоције. Једна од
промовисаних на данашњој свечаности
била је и проф. др Весна Туркулов, која је
Указом о одликовањима које је потписао
председник Републике Србије, добитница
златне медаље за заслуге у борби против
корона вируса. Проф. др Весна Туркулов
је на Департману за индустријско
инжењерство и менаџмент успешно
завршила специјалистичке академске
студије, на модулу Менаџмент у здравству.
Поред наведених промовисани су магистар
и мастер инжењери Факултета техничких
наука свих наставних области. Присутни
су имали прилику да уживају и у музичком
извођењу гудачког квартета Академије
уметности у Новом Саду.

Наши професори поново међу
научника у свету

2%

најцитиранијих

Велики успех и својеврсно признање за досадашњи научноистраживачки рад
Професори Факултета техничких наука, академик Теодор Атанацковић, проф. др Ивана
Ковачић и проф. др Ливија Цветићанин, поново су се нашли на листи најутицајнијих
истраживача у свету, коју је објавио престижни Универзитет Станфорд у Сједињеним
Америчким Државама.
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интервју

Проф. др Себастиан Балош,
продекан за инвестиције
и сарадњу са привредом
1. С обрзиром на то да
долазите на једну такву захтевну
позицију на највећем факултету
у нашој земљи и шире, колико је
за Вас изазован тај позив и који
су Вам планови које желите да
реализујете на месту продекана
за инвестиције и сарадњу са
привредом Факултета техничких
наука?
Место продекана за инвестиције и сарадњу
са привредом институције као што је ФТН
јесте врло изазовнo из неколико разлога.
Факултет техничких наука има преко 1.200
запослених и преко 16.000 студената, са
значајним бројем врло различитих лабораторија у више објеката. За инвеститоре је
битно то што се ФТН налази, у врло атрактивном Новом Саду, АП Војводини и Р.
Србији, са изванредним везама са привредом. Не прође ниједна седмица да нека
домаћа или страна компанија не посети
ФТН, не изрази интересовање за сарадњу,
не потпише се неки споразум о пословно-техничкој сарадњи или уговор о пракси
за наше студенте, односно радна група
са ФТН-а не посети неку фирму. Планова
има много, али за сада могу да кажем да
је тренутно у плану да се реконструише
улазни хол на ФТН-у и да поново добијемо
клуб наставника. Такође, неколико лабораторија се реконструише и прилагођава
најсавременијој опреми коју добијамо по
први пут. У том контексту, наставићемо да
заједнички радимо на набавци савремене
опреме и софтвера, који ће пре свега бити
на располагању студентима. Постоји велик,
а чини ми се, мало искоришћен потенцијал
набавке опреме и софтвера кроз сарадњу са

привредом, нарочито кроз донације, чиме
бисмо постигли како квалитетније школовање студената, тако и ближе повезивање
са фирмама на обострано задовољство.

2. Да ли сте задовољни
тренутним интересовањем
компанија за наше студенте и
сарадњом у виду заједничких
развојних пројеката?
Тренутно интересовање компанија за студенте ФТН-а је изванредно. Није претерано
рећи да је један од важних фактора који
утичу на ниво инвестиција у овај регион
управо ФТН, његове лабораторије, професори и сарадници, али превасходно студенти. Управо је у овом погледу људски
потенцијал апсолутно најважнији. С друге
стране, не могу да кажем да сам у потпуности задовољан сарадњом на заједничким развојним пројектима са привредним субјектима. Тo још увек није на оном
нивоу који одговара развијеним државама
у Европи, на ком почива егзистенција
њиховог младог наставно-научног кадра.
Ипак, делује ми да се ситуација поправља
јачањем домаћих и доласком великих светских компанија.

3. И за крај, шта бисте поручили
садашњим и будућим
студентима?
Садашњим студентима бих пожелео много
пракси у квалитетним фирмама, много стипендија, на чему ФТН интензивно ради, а
желим им и пуно младалачке енергије. У
таквим условима, сматрам да им је успех
загарантован, као и лако и брзо налажење
посла. Када се запосле, ФТН и њихови професори и сарадници ће им увек изаћи у

сусрет и помоћи како би разрешили евентуалне потешкоће. Такође, сигуран сам да
таквим односом и ФТН може имати бенефит
кроз блиску сарадњу са компанијама које
запошљавају наше студенте, а познато је да
студенти ФТН-а, већ после неколико година
долазе на руководеће положаје. Будућим
студентима желим да прате своје снове,
да буду амбициозни, али пре свега вредни
и радознали, и изборе се за своје место у
друштву најбољих.

Наставићемо
да заједнички
радимо на набавци
савремене опреме
и софтвера, који
ће пре свега бити
на располагању
студентима

Аутор текста: Ана Стамболић
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интервју

STRENTEX
фонтана нових идеја
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ШТА ЈЕ STRENTEX
ПРОЈЕКАТ И КО ЧИНИ
ПРОЈЕКТНИ ТИМ?

Проф. др Горан Стојановић

На Факултету техничких наука у Новом
Саду се од 01. јануар 2020. године имплементира пројекат чији је акроним STRENTEX.
Пројекат је финансиран од стране Европске
комисије у оквиру програма Horizon2020 и
реализује се до 31. децембар 2024. године.
Идеја пројекта је да се на ФТН-у створи
моћан центар за примењена истраживања
у области текстилне и растегљиве електронике. Да би ово било могуће, пројектом је
предвиђено да се оформи мултидисциплинарни тим који ће правити помаке у овој
интересантној области. Ми смо запослили
осам нових истраживача, који заједно са
постојећим члановима групе чине складан
тим. Основна жеља нам је да развијемо
електронске компоненте на текстилу за
примену у биомедицини, како би решавали изазове шире друштвене популације и
помогли им да имају бољи квалитет живота.
Дакле, интердисциплинарни STRENTEX тим
је састављен од истраживача из различитих
земаља који живе и раде у Новом Саду и
који синергијски доприносе развоју ФТН-а
и његовом постављању на светској научној
мапи као препознатљивог центра у области
текстилне електронике.

КОЈИ СУ БЕНЕФИТИ ЗА
СТУДЕНТЕ ФТН-А ОД ОВОГ
ПРОЈЕКТА?
У оквиру овог пројекта је набављена
савремена опрема у износу од око 250.000
евра и инсталирана је у нашој лабораторији
у новој згради Научно-технолошког парка.
На овој опреми студенти ФТН-а раде лабораторијске вежбе, пре свега на студијским
програмима Енергетика, електроника
и телекомуникације и Биомедицинско
инжењерство. На овој опреми је већ до
сада урађено преко 15 дипломских и
мастер радова, као и две докторске дисертације, а имајући у виду софистицираност опреме, она ће и у наредних 10 година
бити наша компаративна предност у односу
на друге центре у региону. Такође, сваке
године велики број студената има прилику
да обавља стручну праксу код нас у лабораторији. Тиме они стичу драгоцена практична знања, која им олакшавају будуће
запослење или наставак сарадње са нашим
тимом, тако што постају саставни део тима.
Додатни бенефити за наше студенте јесу
у томе што од чланова нашег тима који
долазе из различитих земаља, могу да стичу
нова знања, да уче о различитим културама
и да стичу способност рада у интернационалним тимовима.

ШТА СТЕ СВЕ ДО САДА
РАЗВИЛИ У ОКВИРУ ОВОГ
ПРОЈЕКТА?
У нашој лабораторији је као у некој
кошници и иновативне идеје се константно
рађају, а овде укратко могу да набројим
најважније резултате пројекта до сада.
Развили смо на функционилизованом
парчету текстила са нано честицима малу
микрофлуидну платформу која из зноја, на
неинвазиван начин, може да детектује да
ли су, на пример спортисти, користили неке
недозвољене супстанце. Такође, развили
смо и чип на бази текстила који може да
детектује тип млека, његову исправност,
да ли је разређено итд.. Сада радимо
тестирања једнe нове структуре која ће
детектовати квалитет маслиновог уља. По
први пут смо развили мали трансформатор
чији су намотаји примара и секундара
направљени од проводног сребрног конца.
Правимо паметне завоје, односно фластере
који детектују статус ране. Развили смо
антене на текстилу, сензоре на денталном
концу и још многе друге практично
оријентисане изуме. Међутим, највећу
пажњу јавности, и електронских и писаних
медија, у претходном периоду, су изазвале
паметне заштитне маске.

ТИМ
ПО КОМ ПРИНЦИПУ
ФУНКЦИОНИШУ МАСКЕ И
СА КОЈИМ ИЗАЗОВИМА СТЕ
СЕ СУСРЕТАЛИ?
На обичним медицинским заштитним
маскама, које сви ми носимо као средство за спречавање трансмисије вируса,
смо извезли, моћном машином за вез коју
имамо, једну капацитивну структуру, која
мења своју капацитивност у зависности
од ритма нашег дисања. Уз ту компоненту
смо развили електронику за обраду сигнала и за приказивање резултата графички
на рачунару или на мобилном телефону.
На овај начин свако од нас може у кућним
условима да сними криву ритма дисања,
односно капацитета плућа и да тај снимак
пошаље свом доктору. Основни изазови
јесу повезани са убацивањем различитих
типова текстилних нити које ће појачати
осетљивост нашег сензора.

И ЗА КРАЈ, ДА ЛИ
ПРИПРЕМАТЕ НЕШТО У
БУДУЋНОСТИ?
Ових дана тестирамо већ урађене грејаче
у заштитним маскама за лице и трудимо се
да поред пријатног и благог ефекта топлоте,
постигнемо и да спречимо ефекат маглења
наочара код људи који их носе, а када носе
и маску. Такође, ове грејаче планирамо да
убацимо и у друге делове одеће коју носимо,
а не само у маске за лице. Али, као што сам
већ напоменуо, наш тим је једна фонтана
нових идеја усмерених ка томе да знања и
експертизе које имамо буду у служби нашег
друштва. Ми смо најсрећнији када радимо
и када гледамо остварење наших визија,
када доприносимо развоју појединаца,
нашег тима, ФТН-а, науке, истраживања и
иновација у нашој земљи.

Аутор текста: Ана Стамболић
ФОТО: STRENTEX тим
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интервју

Доц. др Сања Ожват,
директорка Департмана
за техничку механику
1. Колико је функција директора
Департмана за техничку
механику захтевна и коју
одговорност носи?
То је веома захтевна функција, али у позитивном смислу. Прво, имам велику одговорност према запосленима јер су од
оснивања, па до данас, рад на Департману
обележила три члана Српске академије
науке и уметности, академици: Божидар
Вујановић и Ђорђе Ђукић, који нажалост
више нису међу нама, и академик Теодор
Атанацковић, који је као професор емеритус још увек веома активан. Наравно, ту су
и младе колеге који своју научну каријеру
граде на богатој традицији Департмана и
уче од људи којима механика представља
животни позив и који се, пре свега, труде да
млађима усаде љубав према науци и тако
повежу посао и задовољство у стварању
инжењера. Друго, још већу одговорност
имам према студентима, које већ генерацијама пратимо кроз студије и задовољно
посматрамо како граде своје каријере, како
у Србији, тако и у иностранству.

2. Колико сте Ви задовољни
развојем и радом
Департмана у наставном и
научноистраживачком смислу?
Настава је најважнији сегмент овог посла
и свима нама представља највећу обавезу,
али и задовољство, јер се у наставним плановима програми курсева механике прилагођавају тако што се прати оно што се ради
на водећим европским и светским универзитетима. Што се тиче научноистраживачког
рада, довољно је рећи да се неколико чланова нашег департмана нашло на престижној Стандфордовој листи најутицајнијих
светских истраживача. Са изузетком два
асистента који су на докторским студијама,
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сви чланови Департмана су доктори наука
и као такви препознати и као аутори и као
рецензенти у часописима водеће међународне репутације.

3. Да ли сте задовољни
тренутним стањем у областима
међународне сарадње и
сарадње са привредом?
Међународна сарадња је одлична.
Неколико међународних пројеката је
успешно завршено, а постоји и низ активних. Тај сегмент је веома важан јер се и у
међународним тимовима препознаје домен
истраживања наших чланова. Сарадња са
привредом је, нажалост, скромна, али је
мој циљ да се и тај сегмент за мог мандата
значајно побољша. Департман има ресурсе
које може да понуди привреди: заштита од
буке и вибрација, прорачуни љуски и плоча,
структурална оптимизација и управљање
кретањем, да се помену само неки.

Успешна будућност
многих младих
људи - наших
студената је
свакако приоритет
који захтева
и активност и
прилагођавање
динамичким
променама у
друштву

4. Које су то вештине које стиче
инжењер који заврши студије на
Вашем департману?
Инжењер који заврши студије на програму
Техничка механика поседује неопходна
инжењерска знања, вештине и практична
искуства за пројектовање, конструисање и
техничку експлоатацију уређаја и машина
коришћењем савремених програмских
алата и информационих технологија.
Посебна пажња на студијама је посвећена
моделирању реалних система и оптимизацији истих. По мом мишљењу, наши
инжењери су пожељан део сваког тима,
јер се код њих потенцира аналитичко размишљање и способност решавања проблема, како самостално, тако и у тиму.

5. Шта је, по Вама, приоритет
урадити за раст и развој
Департмана?
По мени, приоритет је радити на популаризацији механике у Србији и тако
привући више будућих студената. Затим,
студентима показати да наука није баук и
да се кроз активно студирање и рад може
стећи довољно капитала знања и IT вештина и тако обезбедити добар живот. Уз то
потребно је улагати у нову опрему, како би
се поспешила сарадња са привредом, али и
отвориле нове могућности за научноистраживачки рад усмерен на текуће проблеме
привреде и друштва.
Аутор текста: Ана Стамболић

50 година студија грађевинарства

Додељени златни индекси првој генерацији
студената грађевинарства
Департман за грађевинарство и геодезију
23. новембра 2021. године обележио је
50 година постојања свог првог студијског
програма - Грађевинарствa. Свечаности
су присуствовали: заменик градоначелника Града Новог Сада, господин Милан
Ђурић, државни секретар Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, господин Енес Бухић, државни
секретар Министарства просвете, науке
и технолошког развоја, проф. др Ивица
Радовић, представници Универзитета,
Факултета и партнерских институција и
компанија из Србије и региона. Поред
представника града и представника Владе
Републике Србије госте су поздравили и
декан Факултета техничких наука, проф. др
Срђан Колаковић и директор Департмана
за грађевинарство и геодезију, проф. др

Игор Пешко. Поводом обележавања овог
јубилеја тим са Департмана припремио
је монографију која сведочи путу раста и
развоја током ових 50 година. Монографију
је присутнима представио проф. др
Властимир Радоњанин. Овом приликом
додељени су златни индекси онима који
су, као прва генерација студената, давне
1971. године уписали студије грађевинарства. Такође, на свечаности су награђени и
најбољи студенти са студијских програма
Департмана: Грађевинарство, Геодезија и
геоинформатика и Управљање ризиком од
катастрофалних догађаја и пожара. Плакете
су уручене и представницима партнерских
факултета, као и представницима републичких, покрајинских и градских институција са
којима Департман успешно сарађује дуги
низ година.

Аутор текста: Тијана Моцељ
ФОТО: Нинамедиа

Годишње награде Департмана за енергетику,
електронику и телекомуникације

Признања за најзаслужније појединце и
истакнуте сараднике
На Свечаној седници Наставно–научног
већа Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације, која се традиционално одржава на крају сваке године,
додељене су награде, плакете и захвалнице
најзаслужнијим појединцима Департмана,
као и компанијама са којима је Департман
остварио посебну сарадњу у текућој години.
Катедарске награде за најзаслужније појединце Департмана за 2021. годину добили
су: Зорана Бабић, асистент са Катедре за
електроенергетику и примењенo софтверскo инжењерство; Никола Вукајловић, асистент са Катедре за енергетску електронику
и претвараче; др Милан Радовановић,
научни сарадник са Катедре за електронику; др Жељен Трповски, ванредни професор са Катедре за телекомуникације и
обраду сигнала; Здравко Готовац, асистент
са Катедре за електрична мерења и др
Миодраг Милутинов, доцент са Катедре
за теоријску електротехнику. Овогодишњи

добитници Плакете Департмана по областима од значаја су: др Горана Мијатовић,
као наставник са највећим бројем радова
на SCI листи у 2021. години, др Бранислав
Поповић, као сарадник или истраживач са
највећим бројем радова на SCI листи у 2021.
години и др Татјана Лончар-Турукало, као
члан ДЕЕТ са највећим бројем хетероцитата према SCOPUS бази у 2021. години.
Катедра за електронику традиционално
додељује и награде „Др Владан Десница“
за најбоље студенте. Ове године добитник
награде за најбољи дипломски-мастер
рад је Владимир Винцан, а Јелена Шунка
је добила награду као најбоља студенткиња смера микрорачунарска електроника. Компаније које су ове године добиле
захвалнице су: Schneider Electric DMS NS LLC,
ZF Serbia d.o.o., ELSYS Eastern Europe d.o.o.,
A1 Srbija d.o.o. и MikroElektronika d.o.o..
Аутор текста: Ана Стамболић
ФОТО: Маркетинг служба
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Виртуелни депо
Тим са Катедре за анимацију у инжењерству
ФТН-а активно је учествовао на омогућавању
доступности више од девет хиљада дела
насталих у периоду од 17. века до данас која
су у власништву Галерије Матице српске.
Ова дела се чувају у посебним условима у
складу са свим музеолошким и конзерваторским прeпoрукама и ретко се излажу у
јавности. Главна идеја пројекта била је да се
драгоцена и посебна дела учине доступним
и видљивим и ван својих физичких граница,
нашим грађанима, али и туристима из свих
делова света. Захваљујући савременим
технологијама које су стручњаци са ФТН-а
користили на овом деликатном
пројекту то ће бити могуће, јавност ће моћи да разгледа ова
дела у такозваном Виртуелном
депоу сајта Галерије. Професор
рачунарске графике, др Ратко
Обрадовић пројекат види као
изазов и прилику за тим ФТН-а
да покаже своје способности: „Они нам дају
на неки начин изазов, шта би они волели
да се уради, да тако кажем, они за почетак
маштају, а ми онда кажемо шта је сада, са
техничког аспекта, могуће да се изведе.“
Тим ФТН-а већ десет година ради на
заштити културне баштине, а са Галеријом
Матице српске су сарађивали на још два
значајна пројекта: Ђура Јакшић између мита
и стварности и Крачун.

Очување и промоција
традиције и националног
идентитета
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Аутор текста: Ана Стамболић
ФОТО: Галерија МС

Пројекат TRAFSAF

Јачање капацитета у области
управљања безбедности
саобраћаја
Представници Департмана за саобраћај
Факултета техничких наука учествовали
су на научно-стручном скупу Јачање
капацитета у области управљања
безбедности саобраћаја који је одржан
2. и 3. децембра 2021. године у згради
Ректората Универзитета у Новом Саду. На
скупу, који је окупио стручњаке из Србије,
Црне Горе, Босне и Херцеговине, Словеније,
Шпаније и Мађарске, организован је панел
посвећен јачању капацитета управљања
безбедности саобраћаја, презентовани су
резултати пројекта, као и радови из области
безбедности саобраћаја.

Скуп представља део промоције пројекта
Унапређење безбедности саобраћаја
у земљама Западног Балкана кроз
иновацију курикулума основних и мастер
студија (Improving the Traffic Safety in
the Western Balkan Countries through
Curriculum Innovation and Development
of Undergraduate and Master Studies TRAFSAF) чији је главни циљ да на основу
добре праксе рада унапреди постојеће и
развије нове студијске програме у оквиру
предмета који изучавају различите аспекте
безбедности саобраћаја. Као део пројекта
на ФТН-у је основана Лабораторија за
безбедност саобраћаја чије је опремање
у завршној фази реализације.

Аутор текста: Ана Стамболић
ФОТО: TRAFSAF тим
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Међународни IPA CBC RESCUE пројекат

IPA CBC RESCUE
Успешно реализован IPA CBC RESCUE пројекат током чије
имплементације је изграђено 1,7 МW нових капацитета за
производњу енергије на бази обновљивих извора

Аутор текста: Младен Вучковић
ФОТО: Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације
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Завршна конференција пројекта RESCUE
који се реализује под покровитељством
Европске уније, а у оквиру програма прекограничне сарадње Републике Србије
и Републике Хрватске - Interreg IPA CBC
одржана је 27. децембра 2021. године у
Централној згради Универзитета у Новом
Саду. Основни циљ пројекта, чији је пун
назив Renewable Energy Sources for smart sustainable health Centers, University Education
and other public buildings, јесте промоција
шире употребе обновљивих извора енергије као и унапређење мера енергетске
ефикасности у јавним зградама. Партнери
на реализацији овог пројекта су водеће
институције из региона и то: Факултет техничких наука из Новог Сада као водећи партнер, Клинички центар Војводине, Факултет
електротехнике, рачунарства и информационих технологија из Осијека, Клиничко
болнички центар Осијек, Машински факултет из Славонског Брода. Током реализације пројекта изграђени су значајни капацитети (1,7 MW) за производњу енергије

употребом обновљивих извора енергије
на зградама пројектних партнера, такође
значајно је унапређена и њихова енергетска
ефикасност. То је подразумевало изграђивање фотонапонских електрана, ветро-генераторских система, соларних колектора, пунионица за електрична превозна
средста, набавка електричних превозних
средстава, система за складиштење електричне енергије и др.. О пројекту и његовом
значају за пројектне партнере, прекогранични регион, грађане у прекограничном
региону и шире, на свечаној церемонији

затварања RESCUE пројекта говорили су
представници покрајинских секретаријата,
представници Универзитета у Новом Саду,
представници институција пројектних партнера из Србије и Хрватске, као и сами учесници пројектних тимова. „Оно што је идеја
овог пројекта је управо да покаже који то
обновљиви извори енергије имају највише
смисла да се укључе у производњу енергије
на овом подручју. Код свих партнера су
изграђени они системи који ће дати највећи
ефекат“ истакао је проф. др Борис Думнић,
руководилац пројекта RESCUE.
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СВЕТЛОСТ КАО ЖИВОТНА ЕНЕРГИЈА И ФЕНОМЕН СВЕТЛОСНОГ ЗАГАЂЕЊА

Hаши студенти
аутори уметничког рада

svetLOST

КОЈИ ЈЕ ЧИНИО ЗНАЧАЈАН ДЕО ДОЧЕКА 2022.

Т

Фестивал „Тесла – светлосна галерија“ био је саставни део Дочека,
платформе која је прелазак између
две календарске године обележила
кроз неколико догађаја, који су цео град
видели као сцену. Интернационални и
домаћи уметници, као и студенти, истраживали су светлост као животни принцип
и свепрожимајућу енергију, претварајући
кроз своје радове барокни амбијент подграђа Петроварадинске тврђаве у простор
сусрета. Свршени студенти основних студија

„Тесла – светлосна галерија“. Студенти:
Марија Варга, Никола Стојадиновић,
Милица Сурутка, Јелена Иванчевић и
Данијела Матовић аутори су уметничког
рада svetLOST, који истражује тему светлосног загађења и поставља питање – може ли
нешто истовремено бити и животна енергија и негативно утицати на тај исти живот?
Излажући публику директном утицају светлосног загађења, рад мотивише публику
да се запита о утицају вештачке светлости
на остатак живота на планети, кроз утицај

Др Драгана Вилотић ауторка је сценског
дизајна за музичке догађаје у склопу Дочека
31. децембра 2021. године. Од великог
значаја било је ликовно, али и значењски,
увезати дизајн бина за музички део програма, са уметничким програмом у склопу
Фестивала „Тесла – светлосна галерија“, те
је он такође био ослоњен и инспирисан
Теслиним схватањем светлости као животне
енергије.

Аутор текста: Милица Стојшић
ФОТО: Милица Стојшић,
Владимир Величковић

Сценске архитектуре, технике и дизајна,
као и студенти мастер студија Сценске
архитектуре и дизајна са Факултета техничких наука у Новом Саду, учествовали
су у програму, а њихов креативни процес
водила је др Милица Стојшић, као кустос
и уметничка координаторка Фестивала
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на миграције птица, циркадијални ритам
човека и других врста, али и нестанак звезданог неба за све нас који живимо у градовима. Светлосна инсталација svetLOST била
је постављена у тунелу Београдске капије
и реализована је у продукцији Фондације
„Нови Сад – Европска престоница културе.“

EUKI пројекат: EDU-CLIC

Едукацијом до ублажавања климатских
промена у области управљања отпадом
Тим са Департмана за инжењерство
заштите животне средине и заштите на
раду Факултета техничких наука учесник
је у пројекту EDUcation for CLImate Change
mitigation in the municipal solid waste sector.
Овај пројекат представља део Европске
климатске иницијативе (EUKI) чији је циљ
подстицање климатске сарадње унутар
Европске уније (ЕУ) како би се ублажиле
емисије гасова са ефектом стаклене баште.
Пројекат је покренут како би се успоставила инфраструктура за едукативни центар
за обуку оператера одлагалишта отпада и
како би се израдио план надоградње регионалне депоније у Сремској Митровици,
као огледног одлагалишта. Управљање
отпадом у Србији се углавном темељи
на одлагању отпада на депонијама, што
значајно доприноси националном угљеничном отиску. Наиме, Србија има преко
3.600 одлагалишта отпада, од којих већину
чине несанитарна и нелегална сметлишта,
при чему годишња емисија метана с одла-

галишта износи 60.000 тона. Ово указује
на потребу како за унапређењем инфраструктуре за управљање отпадом, тако и за
практичном обуком (едукацијом) особља
које је укључено у послове управљања
комуналним отпадом, а посебно оператера депонија. Како у Србији тренутно
не постоје ни формални ни неформални
облици овакве едукације, пројектом EDUCLIC настоји се одговорити на ту потребу,
док се дугорочно настоји ублажити негативан утицај депонија на животну средину
и смањити емисије метана. Поред тима
са ФТН-а, којим руководи проф. др. Горан
Вујић, у спровођењу пројекта учествује и
тим Прехрамбено-технолошког факултета
из Осијека, под руководством проф. др
Јурислава Бабића, којима је придружен и
експерт за третман комуналног отпада из
компаније Croteh d.o.o, као и четири члана
Регионалне развојне агенције Срем.

Србија има преко 3.600 одлагалишта
отпада, од којих већину чине
несанитарна и нелегална сметлишта,
при чему годишња емисија метана с
одлагалишта износи 60.000 тона.

Аутори текста:
Душан Миловановић и проф. др Дарко Велић
ФОТО: Архива пројекта

17

Признање на међународном
студентском конкурсу 2021
International Student Competition
on Architectural Design and Digital
Modelling
Мост на сувом на
рукавцу реке Бегеј
у Зрењанину
Студенти Департмана за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука: Сташа
Зековић, Ива Пејчић, Анастасија
Радовановић, Марко Михајловић и
Младен Кесегић, за свој архитектонски
пројекат Апсурд на каналу Бегеј добили су
признање Honorable Mention на међународном студентском конкурсу под називом
2021 International Student Competition on
Architectural Design and Digital Modelling
у категорији архитектонско пројектовање.
Конкурс је инициран од стране Belt and
Road Architectural University International
Consortium (BRAUIC), а организатор и
домаћин конкурса је Универзитет грађевинарства и архитектуре у Пекингу (Beijing
University of Civil Engineering and Architecture
- BUCEA). На овом конкурсу учествовало je
34 универзитета из 13 земаља. “Пројекат је
ситуиран на рукавцу реке Бегеј у Зрењанину,
на месту где вода фрагментисана у четири
језера формира острво. Ово острво, које је
због своје изоловане морфологије добило
назив Мала Америка, представља уникатно
и занимљиво урбано подручје Зрењанина

18

тиме што нуди мноштво квалитетних простора протканих културним и природним
наслеђем, као што су: Палата правде, зграда
тужилаштва, Мали мост, разне цркве, паркове и шеталишта. Један од најистакнутијих
елемената овог простора јесте мост на
сувом. Концептом пројекта желели смо да
нагласимо овај локални феномен и промовишемо га на глобалном нивоу: стога
је управо мост идеја водиља пројекта и
зачетник теме потраге апсурда и контраста.
Фокус пројекта јесте стварање визуелног
континуитета фрагментисаног канала
коришћењем рефлексије хипертрофираних површина, где се потенцира кружно
кретање долазећих бродова и туриста. На
овај начин, путања се издужује и посетиоци
уживају у различитим микроамбијентима.
Конструисањем лонгитудиналног, пешач-

ког воденог моста који циркуларно обавија
острво и представља пасарелу која просеца воду, поставља се антитеза попречном, сувом мосту – ствара се радијалност
и повезаност урбаних четврти Зрењанина”
рекли су за ФТН новине студенти.

Аутор текста: проф. др Ивана Мишкељин
Фото: Марко Јовановић

Међународно такмичење

ГРАДИМО
МОСТОВЕ ЗНАЊА
На овогодишњем међународном
такмичењу Градимо мостове знања
одржаном на Државном универзитету у
Новом Пазару студенти нашег факултета:
Милан Јовин, Милан Тривуновић и Бобан
Радмановић освојили су прво место. Њихов
мост саграђен само од шпагета издржао
је оптерећење од рекордних 120,5 килограма. Друго место освојио је тим студената Државног универзитета у Новом
Пазару чији мост је издржао оптерећење
од 113,3 килограма, а екипа Грађевинског
факултета из Косовске Митровице саградила је мост који је издржао 93,2 килограма

терета чиме су себи обезбедили треће
место. Такмичење које су пре 12 година
покренули студенти Факултета за грађевинарство у Марибору ове године је окупило
70 студената архитектуре и грађевинарства
из 16 градова: Србије, Црне Горе, Хрватске
и Босне и Херцеговине. Циљ такмичења
је изградити мост који ће издржати што
веће оптерећење, а једини материјал који
такмичари могу да користе су шпагете и
лепак. „Најважнији задатак у процесу
израде јесте конструктивно решење моста.
Како су пропозиције такмичења унапред
познате, мој тим и ја смо пре самог такми-

Мост од шпагета студената
ФТН-а издржао оптерећење од
рекордних 120,5 кг

чења разрадили тактику, нацртали и срачунали целокупну конструкцију. Били смо
веома добро организовани и за израду нам
је била потребна само половина предвиђеног времена (укупно предвиђено време је
15 сати). Шпагете смо повезивали уз помоћ
пиштоља на врући лепак док смо за неке
делове конструкције користили гумице које
су држале сноп шпагета док не очврсне, а
потом их скидали“ рекао је за ФТН новине
Милан Јовин и додао да је сама помисао
на то да нешто направљено искључиво од
шпагета може да понесе тежину човека
невероватна.

Аутор текста: Ана Стамболић
ФОТО: Студентски парламент
Универзитета у Новом Пазару
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ИЗАБРАНИ У ЗВАЊЕ

ДЕЦЕМБАР 2021 - МАРТ 2022. ГОДИНЕ

РЕДОВНИ
ПРОФЕСОРИ
др Андреа Иванишевић
(Департман за индустријско инжењерство и менаџмент)
др Младен Радишић
(Департман за индустријско инжењерство и менаџмент)
др Славица Митровић Вељковић
(Департман за индустријско инжењерство и менаџмент)
др Александар Ковачевић
(Департман за рачунарство и аутоматику)
др Срђан Вукмировић
(Департман за рачунарство и аутоматику)
др Љубица Дуђак
(Департман за индустријско инжењерство и менаџмент)
др Богдан Кузмановић
(Департман за индустријско инжењерство и менаџмент)
др Жељен Трповски
(Департман за енергетику, електронику и телекомуникације)

ВАНРЕДНИ
ПРОФЕСОРИ

НАСТАВНИК
СТРАНОГ ЈЕЗИКА

др Марко Вилотић
(Департман за производно машинство)

Јелена Зивлак
(Департман за опште дисциплине у техници)

др Савка Адамовић
(Департман за графичко инжењерство и дизајн)
др Немања Сремчев
(Департман за индустријско инжењерство и менаџмент)
др Јован Шулц
(Департман за индустријско инжењерство и менаџмент)
др Игор Кекељевић
(Департман за опште дисциплине у техници)
др Стеван Грабић
(Департман за енергетику, електронику и телекомуникације)
др Далибор Секулић
(Департман за енергетику, електронику и телекомуникације)
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ДОЦЕНТИ
др Стјепан Галамбош
(Департман за механизацију и конструкционо машинство)
др Игор Мујан
(Департман за енергетику и процесну технику)

АСИСТЕНТИ СА
ДОКТОРАТОМ
др Владимир Пајић
(Департман за рачунарство и аутоматику)
др Јована Дедеић
(Департман за опште дисциплине у техници)
др Армин Берецки
(Департман за техничку механику)

АСИСТЕНТИ
Владимир Пилић
(Департман за енергетику и процесну технику)
Срђан Шобот
(Департман за енергетику, електронику и телекомуникације)
Тања Чубрић
(Департман за енергетику, електронику и телекомуникације)

САРАДНИК У
НАСТАВИ
Маријана Милић
(Департман за грађевинарство и геодезију)
Никола Гаврановић
(Департман за рачунарство и аутоматику)
Александар Граховац
(Департман за енергетику, електронику и телекомуникације)
Јелена Матковић
(Департман за рачунарство и аутоматику)
Петар Трифуновић
(Департман за рачунарство и аутоматику)
Теодора Гвока
(Департман за графичко инжењерство и дизајн)
Ива Јуретић
(Департман за графичко инжењерство и дизајн)

Слађан Јелић
(Департман за опште дисциплине у техници)
Дуња Јанков
(Департман за опште дисциплине у техници)
Владан Митровић
(Департман за енергетику и процесну технику)
Татјана Будимиров
(Департман за грађевинарство и геодезију)
Соња Балаћ
(Департман за техничку механику)
Катарина Маричић
(Департман за графичко инжењерство и дизајн)
Милан Јањушевић
(Департман за архитектуру и урбанизам)
Ивана Шањевић
(Департман за архитектуру и урбанизам)
Софија Приљева
(Департман за архитектуру и урбанизам)

Петар Митровић
(Департман за архитектуру и урбанизам)
Стефан Војводић
(Департман за енергетику, електронику и телекомуникације)
Ленка Брестовачки
(Департман за енергетику, електронику и телекомуникације)
Панта Крстић
(Департман за грађевинарство и геодезију)

Аутор текста: Наташа Тесла
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Студент ФТН-а
дизајнирао робота за
само три месеца

"

Катедра за анимацију у
инжењерству

Факултет техничких
наука има велик број
студијских програма
и мислим да свако
ко има жељу и
интересовање за неку
од области техничких
наука пронаћи ће
прави програм за
себе.

"

Алекса Мијатовић, студент Департмана за
енергетику, електронику и телекомуникације, направио је робота за тестирање
механичких и електричних својстава кључа.
Алекса је овај пројекат реализовао у склопу
праксе у компанији Continental Automotive
Serbia у Новом Саду у којој је од пре неколико месеци и запослен. „Процес развијања робота трајао је три месеца, од 3D
дизајна преко хардвера, састављања и на
крају програмирања, након ког је робот и
оживео“, рекао је за ФТН новине Алекса,
додајући и то да му је сам тим био велика
подршка приликом превазилажења препрека са којима се сусретао у току ова три
месеца. На питање колико му је знање
које је стекао на студијама помогло приликом реализације самог пројекта Алекса
је рекао: „Разноврсност знања у области

Аутор текста: проф. др Ратко Обрадовић
Фото: Сава Симић
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Аутор текста: Ана Стамболић
ФОТО: Continental

Програм ФТН-а и
Америчке амбасаде
у Београду

Први доктор наука
рачунарске графике
Факултета
техничких наука
Нашa асистенткиња Ивана Васиљевић је
27. децембра 2021. године одбранила
своју докторску дисертацију под називом
Примена бесконтактних метода за 3D
дигитализацију скулптуре и уградња
заштите од злоупотребе у 3D виртуелни
модел и тако постала први доктор наука
из научне области рачунарска графика.
Ивана је до сада најмлађи доктор наука

електротехнике, програмирања и механике,
такође и пројекти које сам радио у оквиру
одређених предмета довели су до тога да
добијем довољно знања да могу да реализујем робота, наравно уз константно стицање знања при сусретању са разним проблемима“, истиче Алекса, саветујући будуће
студенте и своје колеге „да студирају оно
што их занима и оно што воле. Такође, бих
поручио да раде што више својих пројеката
јер ће тако проширити практично знање.“

на Катедри за анимацију у инжењерству,
такође је један од најмлађих доктора на
Факултету техничких наука Универзитета
у Новом Саду. Свој рад је одбранила пред
Комисијом у следећем саставу: проф. др
Драган Иветић, проф. др Игор Будак, проф.
др Весна Стојаковић, проф. др Бранислав
Попконстантиновић (ментор) и проф. др
Ратко Обрадовић (ментор).

Наши студенти, као и студенти других универзитета у Србији, имали су прилику да у
току новембра и децембра 2021. године
унапреде своје вештине држања пословних
презентација, писања пословних имејлова,
учествовања на пословним састанцима и
конференцијским позивима као чланови
међународних тимова, као и припреме
за интервјуе за добијање посла. Програм
Припрема за пословну комуникацију на
енглеском језику, уз подршку Америчке
амбасаде у Београду и Факултета техничких
наука Универзитета у Новом Саду, осмислиле су и реализовале доц. др Драгана Гак
и проф. др Весна Богдановић. Свим студентима који су успешно завршили овај
програм додељени су сертификати.

Аутор текста: доц. др. Драгана Гак
ФОТО: Маркетинг служба

Међународна
научно-стручна конференција

ЕТИКУМ по 13.
пут окупио велики
број представника
академских
институција и
привреде
Аутори текста: доц. др Бранко Штрбац
и проф. др Миодраг Хаџистевић
ФОТО: др Жељко Сантоши

Међународна научно-стручна конференција ЕТИКУМ 2021 се одржава традиционално, већ тринаести пут. У време када је
конципирана, 2006. године, конференција
је осмишљена као информативно-едукативна и научно-стручна. Информативноедукативна димензија се осликава кроз
учешће предавача из редова стручних представника еминентних произвођача опреме
која се користи у едукативним и истраживачким процесима на нашем факултету. При
томе је акценат на дисеминацији информација и едукацији у вези са технолошким новитетима у области хардверских и
софтверских компоненти. Научно-стручна
димензија конференције се остварује кроз
представљање научних и стручних резултата, пре свега, из области које обухвата
Катедра за метрологију, квалитет, приборе,
алате и еколошко инжењерске аспекте.
Поред тога, захваљујући развоју интердисциплинарне сарадње, конференција је и
ове године обухватила и сродне научностручне области, у оквиру којих чланови
Катедре реализују научноистраживачке
и стручне пројекте. Од 2016. године уведена је награда за најбољи рад младог
истраживача у знак сећања на проф. др
Јанка Ходолича. Добитник овогодишње
награде је стручни сарадник Зорана Ланц.
Конференција ЕТИКУМ 2021 је структурирана у три тематске целине: 1. Метрологија
и контрола квалитета у производном
инжењерству; 2. Метрологија и контрола
квалитета у биомедицинском инжењерству; 3. Метрологија и квалитет у заштити
животне средине и заштити на раду. На конференцији ЕТИКУМ 2021 је презентовано
укупно 63 научних и стручних радова, док
је у раду конференције учествовало преко
80 предавача и слушалаца из академских
институција и привреде из више европских
земаља.
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Департман за енергетику, електронику
и телекомуникације

Доценткиња са
ФТН-а освојила
трећу награду
„Др Зоран
Ђинђић“
Аутор текста: Ана Стамболић
ФОТО: Интернет страница Универзитета у Новом Саду

Д

оценткиња ФТН-а Горана Мијатовић,
са Департмана за енергетику,
електронику и телекомуникације
освојила је Награду „Др Зоран Ђинђић“ за
младe научникe и истраживачe за 2021.
годину. Горана је предложена испред
ФТН-а на основу изванредних резултата
видљивих из њене научноистраживачке
продукције остварене током 2021. године,
која обухвата објављивање пет радова на
SCI листи.
Улазак у ужи избор кандидата за доделу
награде подразумевао је јавну презентацију
научноистраживачких резултата. „У оквиру
датих радова, заједно са групом еминент-
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них светских научника, првенствено сам
се бавила развојем математичких алата
за издвајање имплицитних информација
из разноврсних динамичких система, уважавајући различите временско-просторне
скале и природу сигнала у којима је информација садржана. Предложене методе
су превасходно намењене и тестиране над
неуралним подацима, а добијени резултати су указали на интересантне закључке
у оквиру анализираних експерименталних
процедура, потврђујући потенцијал предложених алгоритама, са крајњим циљем
доприноса једном од главних задатака
неуронауке који подразумева одговор на

питање: која је веза између неуралног
одзива и презентације спољашњег стимулуса?“ истакла је на презентацији Горана.
Горана је члан IEEE друштва (Institute of
Electrical and Electronics Engineers), као
и два центра при Факултету техничких
наука, CEVAS-а (Центар за вибро-акустичке
системе и обраду сигнала) и ICONIC-а
(Центар за комуникације, умрежавање и
обраду сигнала).

Тим са Катедре за информатику Факултета техничких наука

Н

а недавно завршеном конкурсу
Организације Уједињених нација
за образовање, науку и културу
(UNESCO) и Међународног истраживачког
центра за вештачку интелигенцију (IRCAI)
српски научници су постигли изузетан
успех. Њихови пројекти ушли су на листу
топ 100 изузетних пројеката из целог света
који користе вештачку интелигенцију за
подршку остваривању 17 циљева одрживог
развоја Уједињених нација. Тим са Катедре
за информатику Факултета техничких наука
учествовао је са пројектом Clean CaDET. Циљ
пројекта је израда дигиталног асистента за

програмере који врши аутоматску анализу
квалитета софтвера и нуди персонализован едукативни садржај за идентификоване
проблеме, како би помогао програмеру да
развије квалитетнији софтвер. Тимом руководи др Јелена Сливка. Запажен је и успех
бившег студента ФТН-а Мијата Кустудића,
који је учествовао и ушао на листу са чак два
пројекта: први пројекат, CDNBye, решава
проблем недовољног пропусног опсега сервера и проблем директног (живог) преноса
у видео-индустрији. Овај пројекат је 2020.
године на Интернет+ Интернационалном
такмичењу у иновацијама и предузет-

ништву освојио сребрну медаљу. Други
пројекат, Cyan Reef, везан је за одабир најбољих инвестиционих могућности и алокације инвестиционог капитала. Поред тима
са ФТН-а, на овој листи се нашао и тим са
Универзитета у Крагујевцу. На такмичењу
је учествовало 1,47 милиона пројеката из
117 земаља. Више од 6,3 милиона људи
пријавило се са 4.186 универзитета међу
којима су: Универзитет Оксфорд, Кембриџ,
Харвард, Стенфорд и други.

Аутор текста: Мијат Кустудић
ФОТО: Мијат Кустудић

Пројекти
српских
научника
међу светских
топ 100

25

БУДУЋИ

СТУДЕНТИ

Маркетинг служба ФТН-а, заједно са
студентима окупљеним у Маркетинг тиму,
али и професорима и сарадницима различитих студијских програма, организовала
је више онлајн дружења са средњошколцима који су заинтересовани за студије на
нашем факултету. У оквиру ових разговора,
запослени у Маркетинг служби представили су све студијске програме основних
студија, објаснили на који начин се полаже

пријемни испит, показали статистику уписа
претходних година и навели за које студијске програме се организује припремна
настава. Матурантима су представљени
пројекти и стручни радови на којима су
учествовали студенти. Студенти који су учествовали у уживо укључењима поделили
су своја искуства са студија, давали савете
будућим колегама у вези са припремом
пријемног испита, испитних обавеза, али

и о мање формалним темама као шту су
студентска организовања и дружења. На
крају, студенти и наставници су одговарали на многобројна питања будућих ФТН
инжењера.

Аутор текста: Тијана Моцељ
ФОТО: Нинамедиа

Новости:

Настава уживо

Начин полагања пријемног испита за одређене студијске програме је промењен.
О томе и о свим осталим новостима везаним за упис матуранати могу да прате на
званичном сајту Факултета у делу УПИС 2022.

После две године студенти поново у аулама,
учионицама и лабораторијама нашег факултета.Тим поводом декан је изјавио да му
је велико задовољство што су после две
изазовне године ауле, учионице и лабораторије нашег факултета поново пуне и
додао да се од наших студената очекује да
марљиво раде и испуњавају своје обавезе, а
да је Факултет, као и увек ту да им помогне
да их што успешније савладају.

Департман за графичко инжењерство и дизајн ове године по први пут организује
припремну наставу за полагање пријемног испита.

У згради Научно-технолошког парка Нови
Сад, 25. фебруара 2022. године свечано је
отворена Наставна и истраживачко-развојна лабораторија. Лабораторија, коју ће
користити студенти Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације је
донација компаније Continental Automotive
Serbia. У оквиру наставе и истраживања
која ће се одржавати у овој лабораторији
студенти ће имати прилику да стекну практична знања и вештине коришћењем најновијих хардверских и софтверских решења и
опреме из области савремене аутомобилске индустрије.
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"

ПУТОКАЗИ и ове године
окупили велики број
средњошколаца

САЈАМ
ОБРАЗОВАЊА

Штанд ФТН-а на Сајму образовања
Путокази који је одржан 9. и 10. марта
посетио је велики број матураната и наставника средњих школа, али и студената који
постдипломске студије желе да наставе на
ФТН-у. Током два сајамска дана Маркетинг
служба заједно са Маркетинг тимом ФТН-а
представила је нову уписну кампању и свим
заинтересованим посетиоцима одговарала
на питања у вези са уписом на Факултет
школске 2022/23. године. 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. Сајам је
посетио велики број средњошколaца из:
Новог Сада, Врбаса, Бечеја, Суботице, али
и из Панчева, Бачке Паланке, Зрењанина и
других градова. Они који ове године нису
били у могућности да посете Сајам све
информације о упису на Факултет техничких
наука могу да пронађу на сајту: www.ftn.uns.
ac.rs/upis, као и путем Фејсбук групе БИЋУ
СТУДЕНТ ФТН- УПИС 2022 која сада броји
више од 2.300 чланова.

Aутор текста:
Милана Вртунски и Ана Стамболић
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
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Нови Сад – модерни град, међународна
мултимедијална изложба одржана од 12.
до 26. фебруара 2022. године у Спортском
пословном центру „Војводина“ представила је урбанистички развој града у светлу
процеса индустријализације, радикалних
инфраструктурних промена, креирања
нових простора за живот, као и места на
којима се успостављао друштвени живот
грађана у другој половини 20. века. Аутори
пројекта су професори и асистенти са
Департмана за архитектуру и урбанизам:
проф. др Драгана Константиновић, проф.
др Миљана Зековић, доц. др Вишња Жугић,
Слободан Јовић, Маја Момиров и Бојан
Стојковић.
У склопу овог пројекта истражени су,
откривени и интерпретирани наративи
о модернизацији Новог Сада, са циљем
повезивања карика у ланцу просторног
развоја града. Шест прича праћених сегментима до сада неприказаних архивских
снимака изградње града Неопланта филма,
воде кроз кључне процесе модерности.
Централни павиљон означио је ново место
препознатљивог лустера Бета – симбола
Спенса, чија реконструкција слави архитектонско наслеђе југословенског модернизма
и сведочи о кључним процесима који су
креирали савремену слику Новог Сада.
На изложби су приказани следећи
радови: Модернизација у шест прича,
кратки документарни видео-колаж (кратки
документарни филмови Рађање модерног
града; Да нам живи живи рад!; Новосадски
булевари: Живот у међупростору; Град
на песку; Живот Града; Мишелук: Епилог
југословенског оптимизма); Свемирац
81/22/, инсталација и документарни филм;
Фокус на модернизам: Архитектура Новог
Сада 1975 – 1980, изложба архитектонске
фотографије; Станични кoд, изложба
site-specific радова, Новкабел ЕРА, документарни филм; Спенс: мера града, прва
свеобухватна монографија о настајању и
развоју објекта Спенс.
Циљ изложбе Нови Сад – модерни град
није носталгичан осврт, нити идеализација
прошлости, већ тежња да се расветле процеси који су обликовали наш град и који су
основа његове будућности.
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