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Извештај

са одржаног предавања и посете Националном техничком универзитету у Атини
од 09.05.2017. до 11.05.2017.год.
Поштовани,
На позив Професора др Vasilios Spitas-а, боравила сам у радној посети Националном
техничком универзитету у Атини (NTUA, https://www.ntua.gr/en/ ), у периоду
09.05.2017.-11.05.2017.год. (Позивно писмо у прилогу Извештаја).
У оквиру ове посете, 10.05.2017.год одржала сам двочасовно предавање (три школска
часа), под називом „Нови приступи у дизајну и анализи преносника снаге“. Предавање
је било намењено студентима друге године (четвртог семестра) основних студија, и
одржано је у оквиру обавезног студијског курса (предмета) „Машински елементи 2,
Конструисање преносника снаге“. Предавању су присуствовали и студенти докторских
студија са Катедре за Конструисање и аутоматско управљање Машинског факултета
Универзитета NTUA - http://mkae.mech.ntua.gr/en/home.html (Department of Mechanical
Design and Automatic Control of the School of Mechanical Engineering of NTUA).
По доласку у Атину 09. маја у поподневним часовима, одржан је састанак са Проф.др
Vasilios Spitas-ом. Након опсежне дискусије о заједничким правцима истраживања,
дефинисали смо оквире будуће сарадње. Следећег дана, 10. маја, боравила сам на
Националном техничком универзитету у Атини. У току преподнева били су
организовани састанци са колегама који су запослени у настави, као и са студентима
докторских студија. Упознали су ме овом приликом са организацијом Машинског
факултета Националног техничког универзитета у Атини, студијским програмима и
основним правцима научноистраживачког рада, у оквиру којих активно учешће имају и
студенти докторских студија. Национални технички универзитет у Атини основан је још
1837.год и један је од престижних универзитета у Грчкој. Треба посебно истаћи да
њихов програм основних студија садржи значајан број часова предавања на
предметима из области математике и механике и да је програм студија заснован на
високом теоријском нивоу изучавања механике машинских система. Веома позитиван
утисак на мене је оставила и посета Лабораторије Катедре за Конструисање и
аутоматско управљање Машинског факултета Универзитета NTUA, која поред

капацитета за рад са студентима и научноистраживачки рад, има и капацитете за
пружање услуга привредним субјектима. У поподневним часовима истог дана (од
16.15-19.00 часова) одржала сам наведено предавање по позиву, након чега је уследио
неформани део разговора са студентима и одговарање на њихова питања. Наредног
дана, 11. маја у преподневним часовима, са Проф.др Vasilios Spitas-ом и студентима
докторских студија дискутовали смо о њиховим утисцима и утисцима студената са мог
предавања. Са осећајем обављене успешне посете и отворених могућности будуће
сарадње, у поподневним часовима сам отпутовала за Београд.
У прилогу Извештаја достављам Позивно писмо и Писмо захвалности и потврде о
одржаном предавању.
С поштовањем,
У Београду, 25.05.2017.
___________________________
др Ивана Атанасовска,
виши научни сарадник

