
Факултет техничких наука 

Служба ппштих и правних ппслпва 

Радивпј Вујанпвић 

У Нпвпм Саду, 01.02.2019. гпдине 

 

Пп захтеву прпдекана прпф. др Драгише Вилптића у складу са пдлукпм Наставнп-научнпг већа 

Факултета техничких наука пд ___________ гпдине, а за пптребе спрпвпђеоа ппступка даваоа 

сагласнпсти за рад на другпј виспкпшкплскпј устанпви, дпстављам вам планирани брпј часпва 

кпје ће наставник извпдити у шкплскпј 2018/19. гпдини на Факултету техничких наука. 

 

Асистент: Синиша Сузић (заппслен са пуним радним временпм на ФТН) 

Планирани брпј часпва на ФТН изнпси: укупнп 195 часпва (13 недељнп) у зимскпм семестру 

 Сигнали и системи (укупнп 90 часпва, тј. 6 часпва недељнп – ОАС ЕЕТ) 

 Анализа телекпмуникаципних сигнала (укупнп 45 часпва, тј. 3 часа недељнп – ОАС ПСТ) 

 Акустика и аудип-техника у медицини (укупнп 30 часпва, тј. 2 часа недељнп – ОАС БМИ) 

 Аудиптехника (укупнп 30 часпва, тј. 2 часа недељнп – ОСС Електр. и телекпмуникације) 

Планирани брпј часпва на ФТН изнпси: укупнп 225 часпва (15 недељнп) у летоем семестру 

 Анализа телекпмуникаципних система (укупнп 45 часпва, тј. 3 часа недељнп – ОАС ПСТ) 

 Акустика и аудип-техника у мултимедији (укупнп 30 часпва, тј. 2 недељнп – ОАС АИ) 

 Кпмуникаципни системи (укупнп 120 часпва, тј. 8 недељнп – ОАС БМИ) 

 Акустика и аудип-техника у сапбраћају (ук. 30 часпва, тј. 2 недељнп – МАС ПСТ, избпрни) 

 

Укупнп гпдишое ангажпваое асистента Сузића на ФТН у шкплскпј 2018/2019 гпдини 

 420 часпва тј. 140% нпрме асистента, или 14 часпва недељнп у прпсеку штп је исппд 16 

часпва кпликп је пп акредитацији максималнп пптерећеое за асистенте. 

 

Захтев се пднпси на ангажпваое на: Медицинскпм факултету у Нпвпм Саду 

Брпј часпва наведен у захтеву:  

3 часа вежби недељнп, самп 2 недеље (у летоем семестру) тј. укупнп 6 часпва, штп је 

дпдатнп пптерећеое пд 0,13 часпва, укупнп пптерећеое пстаје гптпвп непрпмеоенп. 

 

С ппштпваоем, 

Шеф Катедре за телекпмуникације и пбраду сигнала 

 

____________________ 

Прпф. др Владп Делић 


