
Универзитет у Новом Саду                Сајам образовања „Путокази“ 2023. 

Интерактивни садржаји 
на заједничком штанду УНС 

РАСПОРЕД И САТНИЦА 
9-10. март 2023. 

 
Време Назив Извођачи 

ЧЕТВРТАК, 9. МАРТ 2023. 

11.30-13.00 Квиз из историје српског језика 
(старословенски језик) 
Квиз који има неколико питања са више понуђених 
решења. Посвећен је старословенском језику, 
најстаријем књижевном језику словенског света. 
Старословенски језик јесте и један од предмета који се 
предаје на модулима Српски језик и књижевност и 
Српски као нематерњи и страни језик и књижевност. 
Може се самостално урадити и за његову израду није 
потребно више од 5 минута. 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Одсек за српски језик и 
лингвистику 

Сазнај како учиш, немој да се мучиш 
Свако од нас обично има најприкладнији начин учења. 
Да би учење било што квалитетније и продуктивније 
потребно је да знамо који је наш стил учења. 
Радионица „Сазнај како учиш, немој да се мучиш“ се 
састоји из откривања доминантног стила учења путем 
прикладног ВАРК теста (одштампаног) који учесници 
појединачно раде 5-10 минута. Затим заједно са 
организаторима сумирају резултате и дискутују о њима. 
Учесници ће добити усмене и писмене препоруке за 
лакше учење у складу са добијеним личним стилом 
(аудитивни, визуелни, текстуални и комбиновани) и 
потврду који стил им највише одговара. 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Одсек за педагогију 
 

Квиз знања 
Израда  макета  и моделирање 3Д 
објеката 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

Департман за грађевинарство 

Креативна радионица за 
средњошколце: осмишљавање и од 
разног материјала прављење простора 
и елемената лабараторије 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

Сценска архитектура, техника и 
дизајн - креативна радионица 



Време Назив Извођачи 

13.15-14.45 Виртуелни свет економије и бизниса 
На два интерактивна екрана посетиоци ће стећи 
искуство шта значи свет економије и бизниса, шта 
подразумева студирање на Економском факултету и све 
лепоте и изазове студентског живота кроз едукативне и 
забавне дигиталне садржаје. 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

Квиз знања за средњошколце: опште 
знање из пољопривреде 
Квиз знања ће тестирати уопштено знање ђака из 
области пољопривреде. 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

15.00-16.30 КВИЗиГРАД – Колико знате о 
градовима? 
Кроз приказ градова као оквира свакодневног живота и 
савремене културе, циљ квиза је стицање знања и тиме 
скретање пажње и усмеравање интересовања учесника 
ка студијским програмима Факултета техничких наука 
који се овим темама баве. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

Департман за архитектуру и 
урбанизам 

ПЕТАК, 10. МАРТ 2023. 

10.30-12.00 Виртуелна  и проширена реалност у 
Графичком инжењерству и дизајну 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

Департман за графичко 
инжењерство и дизајн 

Демонстрација рада 3Д скенера ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

Департман за производно 
машинство 

Чиста животна  средина – одржива 
будућност 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

Департман за заштиту животне 
средине и заштите на раду 

Разоткривање дезинформација 
У склопу ове радионице учесници ће бити упознати с 
основним методама провере података у новинарству. 
Кроз кратке практичне задатке савладаће трикове за 
претраживање текстова, слика и видеа, а биће речи и о 
употреби вештачке интелигенције у овој сфери. 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Одсек за медијске студије 

12.15-13.45 Интерактивни квиз знања: Да ли си 
рођен за технолога? 
Посетиоци (ученици) решавају квиз са питањима из 
области хемије, математике и познавања технолошких 
процеса и освајају награде. 

ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 



Време Назив Извођачи 

Демонстрација проблема 
Брахистохроне – Да ли можете да 
решите проблем из 1696. године који је 
био постављен Њутну, Лајбницу и 
Лопиталу као изазов? 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

Департман за техничку механику 

14.00-15.30 Радионица: Микроскопска анализа 
Микроскопском анализом би ђаци имали прилике да 
се заинтересују за студирање студијског програма 
Ратарство и повртарство. 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ 

 


