
 

НОВИ КАМПУС УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ   

 

Универзитет у Новом Саду је један од ретких универзитета у југоисточној Европи чији се 

факултети већином налазе на једном месту, у оквиру кампуса. Захваљујући визионарству људи 

који су обликовали систем високог школства и просторне целине Новог Сада, одабрана је 

изузетно атрактивна локација на обали Дунава, близу центра града и Петроварадинске тврђаве. 

На том простору су, у складу са развојним потребама, деценијама грађени објекти који су дуго 

и у великој мери задовољавали потребе академске заједнице. Универзитет је, у међувремену,  

постао једно од највећих средишта науке и високог образовања у Европи, са преко 50.000 

студената и 5.000 запослених. Постојећи објекти више нису довољни, а преостало је још врло 

мало простора за градњу нових. Потребно је што пре решити актуелне просторне проблеме и 

отворити нове развојне могућности, јер је Универзитет у Новом Саду једна од ретких 

високошколских институција које бележе перманентни раст броја студената, научних 

пројеката, start-up компанија и др.  

Формирање новог кампуса на простору некадашње касарне Др Арчибалд Рајс у Новом Саду, 

отвара нову развојну перспективу за Универзитет и институције у његовом саставу, за 

неколико наредних деценија.   

У плану је да да постојећи комплекс зграда на том простору користе:   

- Академија уметности Универзитета у Новом Саду;   

- департмани Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду на којима се 

школују стручњаци за ИТ сектор (привремено, до завршетка градње друге фазе 

Технолошког парка);  

- Центар за стратегијске и напредне студије Универзитета у Новом Саду;   

- Медицински факултет Универзитета у Новом Саду за посебне програме намењене 

страним студентима;   

- мешовити истраживачки тимови научника и истраживача са више факултета у саставу 

Универзитета у Новом Саду и страних институција, за реализацију напредних, 

мултидисциплинарних и интердисциплинарних истраживања и студијских програма 

(привремено, до окончања циклуса).  

- У централној згради би била уређена репрезентативна сала за потребе Ректората у којој 

би се одржавале промоције доктора наука и почасних доктора наука, друге свечаности, 

значајније конференције, пријеми страних делегација и др.   

- У једном од објеката би био формиран Музеј науке и технике са сталним поставкама 

посвећеним знаменитим научницима и иноваторима (као што су Михајло Пупин; 

Никола Тесла; Милутин Миланковић и др. ) и њиховим достигнућима.  

Предложено је да назив новог кампуса буде Висарионеум, у част Висариона Павловића, који је 

пре 276 година у Новом Саду основао прву високошколску установу – Висарионов колегијум.  


