ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ
КОМИСИЈА ЗА ИНТЕРНУ
РЕВИЗИЈУ

ПРОДЕКАНИ

САВЕТ ФТН
ДЕКАН

КОЛЕГИЈУМ

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

САВЕТНИК ДЕКАНА
САВЕТ ЗА БИБЛИОТЕЧКУ И
ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

ОДБОР ЗА КВАЛИТЕТ

ЦЕНТРИ

НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ

ДЕПАРТМАНИ

Рачунарски центар
Центар за математику и статистику

Истраживачки и технолошки центар

ДЕПАРТМАН ЗА
ПРОИЗВОДНО
МАШИНСТВО

Покрајински центар за енергетску ефикасност

Центар за управљање отпадом и анализом токова
материјала
Графички центар ГРИД-а
Центар за геоинформационе технологије и системе
Центар за инжењерство површина и нанотехнологије
Центар за интегрисане микросистеме и компоненте
Центар за развој кластера

ДЕПАРТМАН ЗА
МЕХАНИЗАЦИЈУ И
КОНСТРУКЦИОНО
МАШИНСТВО
ДЕПАРТМАН ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ И
ПРОЦЕСНУ ТЕХНИКУ

СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Катедра:
 151 - за процесе обраде скидањем материјала
 152 - за машине алатке, технолошке процесе,
флексибилне технолошке системе и процесе
пројектовања
 153 - за материјале и технологије спајања
 154 - за технологије обликовањем и инжењерство
површина
 155 - за метрологију, квалитет, приборе, алате и
еколошко-инжењерске аспекте

Катедра:
 161 - за машинске конструкције, транспортне системе и
логистику
 163 - за моторе и возила
 164 - за машинске елементе, теорију машина и
механизама и пољопривредно машинство
Катедра:
 171 - за топлотну технику
 172 - за процесну технику
 173 - за механику флуида и хидропнеуматске системе

ДЕПАРТМАН ЗА
ТЕХНИЧКУ МЕХАНИКУ

Катедра:
 541 - за техничку механику

ДЕПАРТМАН ЗА
ЕНЕРГЕТИКУ,
ЕЛЕКТРОНИКУ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Катедра:
 221 - за електроенергетику и електроенергетски
софтверски инжењеринг
 222 - за енергетску електронику и претвараче
 223 - за електронику
 224 - за телекомуникације и обраду сигнала
 225 - за електрична мерења
 226 - за теоријску електротехнику

Центар за социомаркетиншка истраживања

Центар за хидротехнику и геодезију
Центар за истраживање стакла
Центар за технологије и системе електронског пословања

Центар за интелектуалну својину ФТН-а

211 Одсек за аутоматику, геоматику и
управљање системима:

 2111 - Катедра за аутоматско управљање
 2112 - Катедра за системе, сигнале и управљање

Центар за управљање ризиком од катастрофа
Центар за предузетништво младих

Центар за производно машинство и CAx технологије

ДЕПАРТМАН ЗА
РАЧУНАРСТВО И
АУТОМАТИКУ

212 Одсек за примењене рачунарске науке и
информатику:
 2121 - Катедра за примењене рачунарске науке
 2122 - Катедра за информатику

Центар за сертификацију енергетских својстава и заштиту
грађевинских објеката

213 Одсек за рачунарску теннику и рачунарске
комуникације

Центар за МБА студије ФТН ИИМ/Еуро

 2132 - Катедра за рачунарске комуникације

 2131 - Катедра за рачунарску технику

Центар за БиоСенс
Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију

ДЕПАРТМАН ЗА
ГРАЂЕВИНАРСТВО И
ГЕОДЕЗИЈУ

Центар за метрологију
CISCO Институт за предузетништво
Центар за развој и менаџмент производа

ДЕПАРТМАН ЗА
САОБРАЋАЈ

Центар за идентификационе технологије
Центар за развој људских ресурса
Центар за обновљиве изворе и квалитет електричне енергије

ДЕПАРТМАН ЗА
АРХИТЕКТУРУ И
УРБАНИЗАМ

Центар за Лин технологије
Центар за финансијски инжењеринг

ДЕПАРТМАН ЗА
САОБРАЋАЈ

Центар за дигиталне сервисе и уређаје

Центар за биомедицинско инжењерство
Центар за дигитални дизајн
Центар за вибро-акустичне системе и обраду сигнала
Центар за кооперативно истраживање ФТН-а

Центар за интелигентне комуникације, умрежавање и
обраду информација – iCONIC
Медија центар
Центар за контролинг

Катедра:
 331 - за конструкције
 332 - за геотехнику и саобраћајнице
 333 - за организацију и технологију грађења
 334 - за грађевинске материјале, процену стања и
санацију конструкција
 335 - за хидротехнику и геодезију
Катедра:
 491 - за друмске саобраћајне системе
 492 - за технологије транспортно-логистичких система
 493 - за логистику и интермодални транспорт
 494 - за поштански саобраћај и комуникације
Катедра:
 321 - за архитектуру и урбанизам
 322 - за теорије и интерпретације простора у
архитектури и урбанизму

Одсек за уметност и дизајн
 323 - за уметност
 324 - за сценски дизајн

Катедра:
 491 - за друмске саобраћајне системе
 492 - за технологије транспортно-логистичких система
 493 - за логистику и интермодални транспорт
 494 - за поштански саобраћај и комуникације

ДЕПАРТМАН ЗА
ИНДУСТРИЈСКО
ИНЖЕЊЕРСТВО И
МЕНАЏМЕНТ

Катедра:
 181 - за производне системе, организацију и менаџмент
 182 - за мехатронику, роботику и аутоматизацију
 183 - за информационо-комуникационе системе
 184 - за квалитет, ефективност и логистику

ДЕПАРТМАН ЗА
ГРАФИЧКО
ИНЖЕЊЕРСТВО И
ДИЗАЈН

Катедра:
 551 - за графичко инжењерство и дизајн

ДЕПАРТМАН ЗА
ИНЖЕЊЕРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ДЕПАРТМАН ЗА ОПШТЕ
ДИСЦИПЛИНЕ У
ТЕХНИЦИ

Катедра:
 191 - за инжењерство заштите животне средине
 192 - за инжењерство биосистема
Катедра:
 531 - за математику
 532 - за физику
 533 - за друштвене науке
 534 - за анимацију у инжењерству

СЛУЖБА ОПШТИХ И
ПРАВНИХ ПОСЛОВА

БИБЛИОТЕКА

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

СЛУЖБА
РАЧУНОВОДСТВА

СЛУЖБА
КОМЕРЦИЈАЛНИХ
ПОСЛОВА И ПОСЛОВА
ЈАВНИХ НАБАВКИ

СЛУЖБА ТЕХНИЧКИХ
ПОСЛОВА

МАРКЕТИНГ СЛУЖБА

СЛУЖБА ЗА
МЕЂУНАРОДНУ
САРАДЊУ

СЛУЖБА ЗА СТУДИЈСКЕ
ПРОГРАМЕ

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА
РАЧУНАРСКИХ
ЛАБОРАТОРИЈА И
УЧИОНИЦА

IT СЛУЖБА

СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА
МРЕЖЕ И РАЧУНАРА

СЛУЖБА УСЛУЖНИХ
ДЕЛАТНОСТИ

