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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

При формирању табела ради презентације њих самих и њиховог рада, наставници 

Технолошког факултета у Новом Саду користили су податке који су истинити и тачни и који су 

били доступни јавности и пре него што је започет процес акредитације Факултета. 

Подаци о сваком наставнику и већини сарадника налазе се у картонима научних радника. 

Могу се пронаћи на следећим адресама: 

 

Катедра за опште инжењерске дисциплине 

Катедра за примењене и инжењерске хемије 

Катедра за хемијско инжењерство 

Катедра за инжењерство угљенохидратне хране 

Катедра за инжењерство конзервисане хране 

Катедра за биотехнологију и фармацеутско инжењерство 

Катедра за нафтно-петрохемијско инжењерство 

Катедра за инжењерство материјала 

 
Подаци о пројектима на којима су ангажовани сви наставници и сарадници Факултета 

могу се видети на адреси: 

https://www.tf.uns.ac.rs/nauka-i-istrazivanje/projekti.html 

Подаци о цитираности наставника и сарадника Технолошког факултета у часописима са 

SCI листе добијени су претраживањем сајта 

www.scopus.com 

https://www.tf.uns.ac.rs/katedra-01.html
https://www.tf.uns.ac.rs/katedra-02.html
https://www.tf.uns.ac.rs/katedra-03.html
https://www.tf.uns.ac.rs/katedra-04.html
https://www.tf.uns.ac.rs/katedra-05.html
https://www.tf.uns.ac.rs/katedra-06.html
https://www.tf.uns.ac.rs/katedra-07.html
https://www.tf.uns.ac.rs/katedra-08.html
https://www.tf.uns.ac.rs/nauka-i-istrazivanje/projekti.html
http://www.scopus.com/


 

 
При навођењу студијских програма и нивоа студија у коришћене су следеће ознаке-шифре: 

 
Р.Б. 

Шифра 

студијског 

програма 

Назив студијског 

програма 

Образовно 

поље 

врста и ниво 

студија 

Звање 

Диплома 

 

1. ОАП 
Прехрамбено 

инжењерство 

Техничко‐ 

технолошке науке 

Основне 

академске студије 

Дипломирани инжењер 

технологије 

2. ОАБ Биотехнологија 
Техничко‐ 

технолошке науке 

Основне 

академске студије 

Дипломирани инжењер 

технологије 

 

3. ОАФ 
Фармацеутско 

инжењертсво 

Техничко‐ 

технолошке науке 

Основне 

академске студије 

Дипломирани инжењер 

технологије 

 

4. ОАХ 
Хемијско 

инжењерство 

Техничко‐ 

технолошке науке 

Основне 

академске студије 

Дипломирани инжењер 

технологије 

 

5. ОАМ 
Инжењерство 

материјала 

Техничко‐ 

технолошке науке 

Основне 

академске студије 

Дипломирани инжењер 

технологије 

 

6. МАП 
Прехрамбено 

инжењерство 

Техничко‐ 

технолошке науке 

Мастер академске 

студије 

Мастер инжењер 

технологије 

7. МАБ Биотехнологија 
Техничко‐ 

технолошке науке 

Мастер академске 

студије 

Мастер инжењер 

технологије 

 

8. МАФ 
Фармацеутско 

инжењертсво 

Техничко‐ 

технолошке науке 

Мастер академске 

студије 

Мастер инжењер 

технологије 

 

9. МАХ 
Хемијско 

инжењерство 

Техничко‐ 

технолошке науке 

Мастер академске 

студије 

Мастер инжењер 

технологије 

 

10. МАМ 
Инжењерство 

материјала 

Техничко‐ 

технолошке науке 

Мастер академске 

студије 

Мастер инжењер 

технологије 

 

11. ДСП 
Прехрамбено 

инжењерство 

Техничко‐ 

технолошке науке 

 

Докторске студије 
Доктор наука‐технолошко 

инжењерство 

12 ДСБ Биотехнологија 
Техничко‐ 

технолошке науке 
Докторске студије 

Доктор наука‐технолошко 

инжењерство 

 

13. ДСФ 
Фармацеутско 

инжењертсво 

Техничко‐ 

технолошке науке 

 

Докторске студије 
Доктор наука‐технолошко 

инжењерство 

 

14. ДСХ 
Хемијско 

инжењерство 

Техничко‐ 

технолошке науке 

Докторске студије Доктор наука‐технолошко 

инжењерство 

 

15. ДСМ 
Инжењерство 

материјала 

Техничко‐ 

технолошке науке 

 

Докторске студије 
Доктор наука‐технолошко 

инжењерство 

 


