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ПРОГРАМ ЗА ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

17. ОКТОБАР 2015. ГОД. (10 ДО 15 ЧАСОВА) 
 
 

• Централна зграда Универзитета у Новом Саду (Ректорат) 
 

 На платоу испред Централне зграде биће смештени инфо-пултови свих факултета. 
У Амфитеатру ће се одржавати програм према сатници. 

 
Универзитетски центар за развој каријере и саветовање студената представиће се на инфо-пулту. 
Посетиоци ће имати прилику да добију корисне савете за развој каријере и да прођу кроз програм 
„Виртуелни разговор за посао“. 
 
Студентски центар  Нови Сад представиће на инфо-пулту своју Службу смештаја и Службу исхране и 
информисати посетиоце о конкурсима за смештај и могућностима које Центар пружа. 

Темпус Пројекат WBC Inno  који има за циљ да помогне Универзитетима западног Балкана да се 
модернизују кроз јачање структура и сервиса за трансфер знања, резултата истраживања и 
иновативних идеја из академског света у свет привреде, представиће се на инфо-пулту. 

Еразмус+ је програм Европске уније намењен финансирању пројеката, партнерстава, догађаја и 
мобилности у области образовања и обука, младих и спорта. 
 

• Пољопривредни факултет 
 
Пољопривредни факултет представиће се промотивним филмом у амфитетару Централне зграде 
Универзитета (Ректорату). 
За ову прилику, отвориће своје Лабораторију за агрохемију и изузетну Ботаничку башту, оазу мира и 
зеленила у урбаном окружењу. 
 
 

• Филозофски факултет  
 

У холу Филозофског факултета и на мезанину сви одсеци организују дежурства наставника и 
студената (за разговор о искуствима из прве руке) и дају информације о одсеку и студијским 
програмима. Поред тога: 

 
ОДСЕК ЗА МЕДИЈСКЕ СТУДИЈЕ  организује обилазак радио и ТВ студија, радионицу са симулацијом 
радио и ТВ програма, импровизовани ТВ студио, презентацију студентског часописа КОД04. 
 
ОДСЕК ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ и ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ СРПСКОГ ФОЛКЛОРА организују 
презентацију о раду Одсека и Центра, као и награди Боривоје Маринковић и презентацију студентског 
часописа Међутим... 
 
ОДСЕК ЗА КОМПАРАТИВНУ КЊИЖЕВНОСТ организује презентацију о раду Одсека, а на сваки пун сат 
од 11 до 14 часова, студент Одсека ће изводити монологе Светозара Ружичића из „Покондирене 
тикве“. 
 
ОДСЕК ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК организује квиз знања 
 
ОДСЕК ЗА РОМАНИСТИКУ  организује радионицу усменог превођења (италијански, француски, 
шпански): Преводиоци на делу – усмене вежбе и Квиз знања о музици, филму, спорту, моди. 
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ОДСЕК ЗА ГЕРМАНИСТИКУ – организује презентацију која, поред информација о студијама, укључује и 
међународну сарадњу и стипендије, позоришна групу, гостовања, радионице, „Шта након студија“ 
 
ОДСЕК ЗА ХУНГАРОЛОГИЈУ организује интерактивну радионицу:  A folyóirat metamorfózisa – a 
Gutenberg-galaxis  - Метаморфоза часописа – распад Гутембергове галаксије. 
 
ОДСЕК ЗА АНГЛИСТИКУ организује низ интерактивних радионица под заједничким називом 
Лингвистика као наука о језику: 1. Деривација реченице, 2. Утицај визуелног у перцепцији говора - 
МакГерков ефекат, 3. Језик и структура, 5. Неуролингвистика, 6. Перцепција говора – стихови које 
погрешно перципирамо (енгл. мондегреенс); Наставници Одсека изводиће експерименте прилагођене 
нивоу знања ученика трећег и четвртог разреда гимназија и средњих стручних школа.  
 
ОДСЕК ЗА РУСИНИСТИКУ организује радионицу Русински за 5 минута и квиз: Кельо ше познаме /  
Колико се познајемо? (Квиз на српском и русинском).  
 
ОДСЕК ЗА РУМУНИСТИКУ организује презентацију о раду Одсека. 
 
ОДСЕК ЗА СЛАВИСТИКУ  организује презентацију о раду Одсека. 
 
ОДСЕК ЗА ФИЛОЗОФИЈУ организује презентацију о раду Одсека. 
 
ОДСЕК ЗА ПСИХОЛОГИЈУ и ЦЕНТАР ЗА БИХЕЈВИОРАЛНУ ГЕНЕТИКУ организују интерактивну 
радионицу Ко је Ваш филмски близанац? 
 
ОДСЕК ЗА ПЕДАГОГИЈУ организује презентацију о раду Одсека. 
 
ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА организује презентацију радионица и услуга које нуди 
студентима. 
 
ОДСЕК ЗА ИСТОРИЈУ и ЦЕНТАР ЗА ИСТОРИЈСКА ИСТРАЖИВАЊА организују интерактивну 
презентацију о Одсеку и могућностима за студенте у Центру, популаризацији науке и сл. 
 
ОДСЕК ЗА СОЦИОЛОГИЈУ организује презентацију о раду Одсека и промоцију Журнала за социологију. 
 
ЦЕНТАР ЗА УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА промовисаће програме целоживотног учења. 
 
ЦЕНТАР ЗА ЈЕЗИКЕ представиће програме за усавршавање различитих језика које могу похађати 
студенти и сви заинтересовани, а пројектоваће и филм који су припремили студенати који уче турски. 
 
КОНФУЦИЈЕВ ИНСТИТУТ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ са седиштем на Филозофском факултету 
организује низ интерактивних радионица: Кинеска калиграфија – научите да пишете своје име на 
кинеском, Први час кинеског – научите једноставне кинеске речи, Кинеска културе чаја са 
дегустацијом и Таи чи. 
 
СТУДЕНТСКА СЛУЖБА омогућиће посетиоцима шетњу кроз студентски wеб сервис и дати им прилику 
да електронски пријаве свој први испит. 
 
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ организује презентацију различитих програма за 
мобилност и Квиз (11, 12.30 и 14 часова). Заинтересовани ће сазнати шта значи мобилност, како могу 
део студија да проведу у иностранству на размени и да освоје поклончиће. Кратак филм о студентима 
на размени (10.15, 12 и 14.30 часова). Заинтересовани ће чути искуства из прве руке како је то бити 
студент у страној земљи, шта могу да очекују и зашто је размена искуство које се не заборавља. 
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БИБЛИОТЕКА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА је највећа библиотека друштвено-хуманистичких наука у 
Војводини после Библиотке Матице српске и приказаће свој фонд у просторијама Централне 
читаонице.. . Будући да је фонд Библиотеке обрађен у електронском каталогу, биће презентован кроз 
COBISS систем, као и Дигитална библиотека. 

 
• Правни факултет 

 
Сви посетиоци ће имати прилику да учествују у симулацијама увиђаја и суђења, да присуствују 
правим предавањима и вежбама, као и да упознају своје будуће професоре и асистенте, да се опробају 
у улози судије, тужиоца или адвоката, те да поразговарају са њима како би сазнали што више о позиву 
правника. 
Од места увиђаја управо извршеног кривичног дела, посетиоци ће имати прилику да учествују у 
симулацијама почев од саслушања окривљеног у истрази, преко предавања и кратког упознавања са 
теоријским аспектима кривичног дела и поступка, па све до главног претреса и пресуде у кривичном 
поступку у чијем креирању ће и сами учествовати. 
Том приликом, имаће могућност да на занимљив начин и из прве руке сазнају све што их занима о 
студијама права, припремној настави и пријемном испиту. 
 

• Технолошки факултет 
 
Технолошки факултет ће у оквиру два студијска програма Инжењерство угљенохидратне хране и 
Технологије конзервисане хране отворити две своје лабораторије: Лабораторију за пекарске 
производе и производњу пецива (локација у старој згради, 5. спрат, лаб. бр. 13) и Лабораторију за 
амбалажу и паковање (лабораторије на 3. и 4. спрату Факултета). У потоњој ће бити изведена 
радионица Храна – некад и сад. 
У ове лабораторије се улази у малим групама (до 10 посетилаца). 

 
• Економски факултет 

 
Економски факултет ће се представити на инфо-пулту на платоу испред Централне зграде 
(Ректората). Посетиоци ће имати прилику да се кроз разговор ближе упознају са студијским 
програмима које Факултет нуди. 

 
• Факултет техничких наука 

 
Поред дежурства испред Факултета и испред студентске службе, Факултет техничких наука је 
припремио следећи програм: 
11:00 – 11:30 - Презентација Факултета у Свечаној сали, промотивни видео 
11:30 – 15:00 - „Упознај студенте ФТН-а...“ – разговор са студентима 
Старт: 12:00, 13:00, 14:00  - Обилазак факултета (амфитеатри, учионице, огласне табле, студентска 
служба...) 
12:00 – 15:00 - Обилазак лабораторија 

 
• Природно-математички факултет 
 

У холу Природно-математичког факултета посетиоци ће моћи да посете следеће радионице: 
 

МАТЕМАТИКА 
РАДИОНИЦА Декодирање 
 
ГЕОГРАФИЈА 
РАДИОНИЦА Географија око нас 
 
ХЕМИЈА 

http://www.otvorenavrata.uns.ac.rs/
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РАДИОНИЦА Шарени свет хемије 
Показаћемо вам шта се крије у купатилу и кухињи, са чиме можете и сами да експериментишете. 
Видећете како се анализирају животне намирнице и које се супстанце траже у њима. Наша радионица 
ће представити и неке од основних хемијских принципа на занимљив начин. Најзанимљивије од свега 
је да можете и сами да се опробате у улози хемичара. Очекујемо вас на радионици "Шарени свет 
хемије"! 
 
ФИЗИКА 
РАДИОНИЦА Физика око нас 
Физика је свуда око нас! Посетиоцима ће се на прикладан начин објаснити и кроз демонстрационе 
огледе приказати неки основни физички закони и појаве. Циљ је разбијање мита како је физика врло 
тежак предмет у којем се уче само формуле и дефиниције. 
Такође, посетиоци ће имати прилике да посете једну од лабораторија у којој студенти раде вежбе, да 
виде како изгледа центар за гама-спектроскопију и мерење радиоактивности узорака и да посете још 
неке лабораторије у којима се запослени баве научно-истраживачким радом. 
Могућност посете Лабораторији знања, Лабораторији за нуклеарну и још понешто. 
 
БИОЛОГИЈА 
РАДИОНИЦА Мушко-женски кутак 
Откријте шта хормони раде у телу када смо младе и какве су то промене кроз које свака девојка мора 
да прође. Шта су то плодни дани? Проверите да ли сте баш данас у плодним данима. Питајте нас све 
што не смете да питате друге! Одговарамо и на сва "мушка" питања! 
 

• Академија уметности 
 
Академија уметности ће представити уметничке студијске програме на инфо-пулту испред Централне 
зграде Универзитета (Ректората) уз промотивни фото-сешн. 

 
• Грађевински факултет  

 
Грађевински факултет ће представити своје програме кроз разговор на инфо-пулту. 

 
• Технички факултет „Михајло Пупин“ 
 

Технички факултет „Михајло Пупин“ ће се представити на две локације: у Централној згради 
Универзитета (Ректорату) и у својој згради у Зрењанину. 
 
У Зрењанину је предвиђен следећи програм: 
10:00-10:15 Амфитеатар (Партер) или 35 (2. спрат) – Презентација Факултета 
10:15-10:30 Амфитеатар (Партер) или 35 (2. спрат) – Презентација Студентског парламента  
10:30-11:00 - 102 (Анекс) Обилазак лабораторије за ЗЖС уз демонтрацију рада спектрофотометра и 
аутоматске станице за мерење квалитета ваздуха  
11:00-11:30 - 30 (1. спрат) Обилазак лабораторије за текстил уз демонтрацију рада машине за 
штампање трансфер штампе 
11:30-12:30  20 (1. спрат); 

24 (1. спрат); 
26 (1. спрат); 
29 (1. спрат); 
106 (Анекс) Обилазак рачунарских лабораторија и презентација сарадње са фирмом 
"Леви 9" уз демонстрацију "Ардуино" робота  
27 (1. спрат) Обилазак лабораторије за E-Learning  

12:30-13:00 -  37 (2. спрат) Обилазак лабораторије и презентација сарадње са НИС Газпром-њефтом 
и Ухта Универзитетом  
13:00-14:00 - Клуб студената - Коктел  
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• Факултет спорта и физичког васпитања 

 
Факултет спорта и физичког васпитања ће се представити кроз кратку интерактивну усмену 
презентација (упознавање са нивоима студија, врстама студијских програма и њиховим садржајима, 
значајем физичког вежбања, значајем науке и научних радника у области спорта и сл.), а затим и 
приказ краткометражног филма (15 мин) о настанку, развоју и достигнућима Факултета спорта и 
физичког васпитања, кроз који посетиоци могу да упознају све садржаје којим факултет располаже и 
на тај начин се још боље упознају са овом институцијом.  

Уколико буде заинтересованих, Факултет ће организовати обилазак сала, учионица и Музеја 
спорта. 

 
• Учитељски факултет на мађарском наставном језику 

 
Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku iz Subotice će se predstaviti u Centralnoj zgradi 
Univerziteta u Novom Sadu (Rektoratu) kratkim promotivnim filmom, a studenti i profesori Fakulteta će u 
razgovoru dočarati iskustva o studiranju na ovom Fakultetu.  
Pored toga, Fakultet će za sve zainteresovane otvoriti i svoju zgradu u Subotici, a studenti i profesori će 
odgovarati na pitanja posetilaca. 

 
• Медицински факултет 

 
Meдицински фaкултeт ћe пoсeтиoцe упoзнaти сa свojим студиjским прoгрaмимa na sva tri nivoa studija 
kroz razgovor na info-pultu ispred Centralne zgrade Univerziteta u Novom Sadu. 

 
• Педагошки факултет у Сомбору 

 
Педагошки факултет ће посетиоце упознати са својим студијским програмима на сва три нивоа 
студија кроз разговор на инфо-пулту испред Централне зграде Универзитета у Новом Саду. 
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САТНИЦА ПРОГРАМА КОЈИ ЋЕ СЕ ОДВИЈАТИ У  

АМФИТЕАТРУ ЦЕНТРАЛНЕ ЗГРАДЕ УНИВЕРЗИТЕТА (РЕКТОРАТУ) 
 

10.00 Свeчaнo oтвaрaњe ДOВУНС-а 

10.20 Прeзeнтaциja Teхничкoг фaкултeтa у Зрeњaнину 

10.40 Прeзeнтaциja Пeдaгoшкoг фaкултeтa у Сoмбoру 

11.00 Филм о Пoљoприврeднoм фaкултeту 

11.20 Филм o Teхнoлoшкoм фaкултeту 

11.40 Прeзeнтaциja Фaкултeтa зa спoрт и физичку културу 

12.00 Промо-филм Медицинског факултета 

ЗAНИMЉИВA НAУКA 

12.30 
Прeдaвaњe: прoф. др Свeтлaнa Toмин "Oд Гутeнбeргoвe Библиje дo 
E-књигe" - Причa o књизи крoз вeкoвe oд Гутeнбeргoвoг oткрићa 
пoкрeтнe штaмпe дo eлeктрoнских књигa (Филoзoфски фaкултeт) 

13.00 

Прeдaвaњe: проф. др Tиjaнa Прoдaнoвић “Наука супер-хероја” 
Супeрмeн лeти, Спajдeрмeн сe пeњe пo зидoвимa, Хулк je снaжниjи oд 
билo кoг чoвeкa кaд пoзeлeни, aли штa кaжe нaукa o њихoвим 
супeрмoћимa? Дa ли прирoдa мoжe дa ствoри a нaукa дa oбjaсни прaвe 
супeрхeрoje, сa нaдљудским мoћимa? Дa ли нaс изa ћoшкa мoждa чeкa 
нeки X-мeн или je Бeтмeн нajвишe чeму мoжeмo дa сe нaдaмo? 
(Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт) 

13.30 Прeдaвaњe: Joвицa Taсeвски "Хумaнoидни рoбoти и њихoвe 
игрaчкe" (Фaкултeт тeхничких нaукa) 

14.00 

Прeдaвaњe: Прoф. др Дрaгaн Maшулoвић "Oд рaчунaљкe дo 
рaчунaрa - крaткa истoриja рaчунaрствa" 
У oвoм крaткoм излaгaњу дaћeмo муњeвити прикaз истoриje рaзвoja 
рaчунaрa, нajзнaчajниjeг тeхнoлoшкoг дoстигнућa мoдeрнoг дoбa 
(Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт) 
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