
 

 

На основу члана 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18,19 ,20, 21, 22, 23 и 24 Правилника о награђивању студената 

(Сенат Универзитета, 24. марта 2011. године, 23. фебруара 2012. године, 15. марта 2012. године 

и 06. марта 2014. године и 20. октобра 2016. године), Одлуке Сената Универзитета у Новом 

Саду о расписивању Конкурса за израду научних и стручних радова студената у школској 

2017/2018. години од 8. марта 2018. године и предлога наставно-научнoг већа Факултета 

техничких наука Универзитета у Новом Саду, Сенат Универзитета у Новом Саду дана 29. 

марта 2018. године доноси допуну расписаног Конкурса за израду научних и стручних радова 

студената у школској 2017/2018. години у делу који се односи на Факултет техничких наука 

Универзитета у Новом Саду и то тако што се члан 2 Конкурса допуњава на следећи начин: 

 

 

 

Све остале одредбе Конкурса остају непромењене. 

 

Ова Одлука о допуни Конкурса за израду научних и стручних радова студената у школској 

2017/2018. години ступа на снагу даном доношења и биће достављена факултетима на 

објављивање ради информисања студената и објављена на сајту Универзитета у Новом Саду. 

 

 

 

Проф. др Душан Николић 

Председник Сената Универзитета 

Р.б. НАСЛОВ ТЕМЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕНТОРА 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

1. 
Трендови одрживог урбанизма: Пракса европских 

градова проф. др Љиљана Вукајлов 

2. 
Реконструкција сигнала мереног 2-битним А/Д 

конвертором у мерно-информационим системима проф. др Платон Совиљ 

3. Интернет ствари и мерно-информациони системи проф. др  Платон Совиљ 

4. 
Повезивање мозга и рачунара (Brain Computer 

Interface) у мерно-информационим системима проф. др  Платон Совиљ 

5. 

Повезивање човека и рачунара у мерно-

информационим системима, на бази мишићних 

(EMG) и очних (EOG) електричних потенцијала 
проф. др  Платон Совиљ 

6. 
Интегрална мерења физиолошких сигнала (GSR, 

EKG, EMG, EOG, EEG) проф. др  Платон Совиљ 

7. 
Инструментација за праћење очних покрета (Eye-

tracking) 
проф. др  Платон Совиљ 

8. Инструментација за магнетско резонантно снимање проф. др  Платон Совиљ 

9. 
Мерење можданих електричних потенцијала (ЕЕG, 

ЕRP) у когнитивним неуронаукама 
проф. др  Платон Совиљ 

10. 
Мерење срчаних електричних потенцијала (EKG) у 

мерно-информационим системима за биометријску 

идентификацију 

проф. др  Платон Совиљ 


