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У периоду од 18 до 24. маја 2013. у Вроцлаву (Пољска) одржан је XXVI по реду интернационално
окупљање студената геодезије. International Geodetic Students Meeting (IGSM) функционише

у оквиру International Geodetic Students Organization, где су чланови тела студенти
геодезије који се бирају сваке године. IGSM се обележава сваке године у другој земљи,
другом универзитету и представља највеће окупљање студената геодезије на
међународном нивоу. Примарни циљ скупа је да зближи студенте геодезије из целог света,
а чине га 80 универзитета из 28 земаља. Прошле године је одржан у Хаену у Шпанији, ове
године је одржан у Вроцлаву, а следеће године организацију преузима Унивезитет у
Истанбулу 2014. године.
Студенти Геодезије и картографије Универзитета у Вроцлаву су имали посебну част да
буду домаћини IGSM за 2013. годину. Том приликом Универзитет у Вроцлаву имао је
прилику да представи успехе у пољу геодезије и геоинформатике исто тако да покаже
природне лепоте Вроцлава и Долносилеског војводства као и Пољске.
Кроз историју скупова који трају од 1988. године први пут су укључени и студенти
Универзитета у Новом Саду. Дејан Поповић, Маја Орихан и Марко Шимшић студенти
геодезије Факултета техничких наука у сарадњи са студентима геодезије Грађевинског
факултета у Београду су успред својих универзитета, а уједињени испред своје земље
имали прилике да наступају заједно у разним играма забавно-едукативног карактера.
У оквиру скупа, одржавана су предавања истакнутих професора универзитета домаћина,
њихова достигнућа у пољу геодезије и геоматике, научних радовa, интернационалних
пројекатa и сл. Студенти учесници су имали прилике да презентују радове на слободну
тему из области геодезије и геоматике. За најбољу презентацију и за најбољи постер
бирало се гласањем свих учесника скупа.
Тим поводом за најбољу презентацију постера за 2013. годину испред свих универзитета
победио Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука на тему:"Underground
utility survey and application in geodesy" чији су аутори: Дејан Поповић, Марко Шимшић и
Маја Орихан.
Поред поменутог садржаја одржаване су и заједничке геодетске игре (Geoolipmics, Urban
game), спортска надметања (футсал, одбојка), промоције држава кроз храну и пиће
(International evening) као и ексурзије. Посебан утисак је оставила посета замку Ксиаж
(нем. Schloss Fürstenstein) у Валбжиху, где је у пећини испод замка смештен Долносилески
обсерваторијум за геофизику, који функционише у циљу мерења земљотреса, потреса,
померања тла и др.

Поред наведених активности, врло значајно је унапређење сарадње са осталим студентима
учесницима. Сарадња је учвршћена са колегама и студентима геодезије Грађевинског
факултета у Београду, колегама из Македоније, Словеније, Хрватске, Босне и
Херцеговине, Немачке, Шпаније, Пољске, Аустрије као и из многих других земаља.
Сарадњом међу студентима настали су многи регионални скупови, па тако и RGSM
(Regional Geodetic Students Meeting) који окупља студенте геодезије са простора бивше
Југославије.
Част домаћина ове године за организацију RGSM - а имаће студенти геодезије ФТН, Нови
Сад у октобру 2013. Студенти геодезије у сарадњи са Студијским програмом Геодезија и
геоматика, Факултетом техничких наука и осталим спонзорима - пријатељима скупа у
неколико дана разних активности (предавања, радионице, теренске вежбе, обилазак
градилишта и друго.) имаће прилику да угосте 50 - так студената из региона и на тај
начин прикажу бољу слику факултета, универзитета, исто тако Новог Сада, Војводине и
Србије у целини.
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