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Универзитет у Новом Саду
Одаберите факултет са листе
РЕФЕРАТ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ  ПРИЈАВЉЕНОМ
 НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
(2. одељак реферата о пријављеним кандидатима)
1. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1.1 Састав комисије
1.2. Пријављени кандидати
Страни језик
2. ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
2.1. Образовање и професионална каријера
2.1.1. Подаци о докторату или докторским студијама
2.1.2. Подаци о магистарским или мастерским студијама
2.1.3. Подаци о основним студијама
2.1.4. Претходна запослења и кретање у професионалном раду
Установа, факултет, фирма
Трајање запослења	
Звање
2.1.5. Специјализације, програми размене и студијски боравци у иностранству
2.1.6. Стипендије министарстава надлежних за науку или културу
Стипендија
Година
2.1.7. Знање страних језика
Страни језик
Чита
Пише
Говори
2.2. Научно-истраживачки рад
2.2.1. Научне публикације у последњем изборном периоду
Библиографски подаци о публикацији
Категорија  
2.2.2. Индекс компетенције у последњем изборном периоду
категорија
бр. публикација
бр. бодова
категорија
бр. публикација
бр. бодова
категорија
бр. публикација
бр. бодова
2.2.3. Научне публикације у претходном изборном периоду (М10, М20, М40, М50, М80, М90)
Библиографски подаци о публикацији
Категорија  
2.2. Уметнички рад
2.2.1. Репрезентативне уметничке референце у последњем изборном периоду
2.2.2. Репрезентативне уметничке референце у претходном изборном периоду
Text
2.2.3. Укупан број репрезентативних референци и категорија
претходни изборни период
последњи изборни период
број референци
број категорија референци
2.2.4. Цитираност
Три најцитираније публикације кандидата
Библиографски подаци о публикацији
Бр. цитата
Десет чланака и/или монографија у којима су цитиране публикације кандидата
Библиографски подаци о публикацији
Категорија
2.2.5. Признања, награде и одликовања за научни рад
Назив признања
Година
2.3. Рад у настави
2.3.1. Подаци о приступном предавању
Подаци о члановима комисије
2.3.2. Извођење наставе у последњем изборном периоду и резултати анкета
2.3.3. Уџбеници и друга дидактичка средства
2.3.4. Извођење наставе на универзитетима ван земље
2.3.5. Признања, награде и одликовања за педагошки рад
Назив признања
Година
2.4. Обезбеђивање научно-наставног подмлатка
2.4.1. Број менторстава и учешћа у комисијама за оцену и одбрану радова
Студије
Основне
Мастер
Специјалистичке
Докторске
Укупно
Број учешћа у комисијама 
2.4.2. Менторство у завршним радовима
2.5. Стручно-професионални допринос
2.5.1. Учешће и руковођење научним, односно уметничким пројектима
2.5.2. Чланство у одборима научних конференција, спортских и уметничких манифестација
Назив скупа, конференције, манифестације
Функција
Година
2.5.3. Чланство у уређивачким одборима научних часописа или пројеката из области културе
Назив часописа, односно пројекта
Период
2.5.4. Експертизе, рецензије у међунар. часописима, кустоски рад на међунар. изложбама
Тип активности
Назив
2.6. Допринос академској и широј заједници
2.6.1. Учешће у раду органа и тела факултета и универзитета
Орган или тело
Факултет или универзитет
Период
2.6.2. Учешће у реализацији програма за ширу друштвену заједницу
Назив програма
Година
2.6.3. Руковођење и чланство у научним, стручним и уметничким удружењима
Назив удружења
Функција
2.6.4. Учешће у раду одбора, законодавних тела и слично
Одбор, тело и сл.
Функција
Година
2.6.5. Учешће у изради стратешких докумената на нивоу Универзитета и Републике
Назив стратегије, закона, правилника и сл.
Година
2.6.6. Учешће у комисијама за изборе у звања
2.6.7. Рад на популаризацији науке и уметности
Активност
Година
2.6.8. Волонтерски рад (у центрима факултета или универзитета или центрима за пружање помоћи)
Назив центра
Година
2.7. Анализа рада кандидата
3. ИСПУЊЕНОСТ МИНИМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ КАНДИДАТА
1. ОПШТИ УСЛОВ
3. ИЗБОРНИ УСЛОВИ
Стручно-професионални допринос
(најмање по један услов из најмање два изборна елемента)
Допринос академској и широј заједници
Сарадња са другим високошколским установама у земљи и иностранству
4. ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ И ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА
1.0
Дејан Пајић
Реферат о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду
Реферат за избор у звање
1
Факултет техничких наука
Академија уметности
Грађевински факултет
Економски факултет
Медицински факултет
Педагошки факултет
Пољопривредни факултет
Правни факултет
Природно-математички факултет
Технички факултет "Михајло Пупин"
Технолошки факултет
Учитељски факултет на мађарском наставном језику
Факултет спорта и физичког васпитања
Факултет техничких наука
Филозофски факултет
Ужа научна област:
ванредни професор
ванредни професор
редовни професор
редовни професор
(1)
Налепите податке о кандидату овде
1.
Никша М. Јаковљевић
Ужа научна област:
6
У ово поље унесите или копирајте списак референци тако да свака референца буде у засебном реду.
На крају сваког реда треба да буде ознака категорије, нпр. М51.
Након уноса, кликните тастер Разврстај референце.
Унете референце се аутоматски сортирају по ознаци категорије.
6
У ово поље унесите или копирајте списак референци тако да свака референца буде у засебном реду.
На крају сваког реда треба да буде ознака категорије, нпр. М51.
Након уноса, кликните тастер Унеси референце.
Унете референце се аутоматски сортирају по ознаци категорије.
5
(4)
Никша М. Јаковљевић
ванредни професор
Техничко-технолошке науке
2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Позитивна оцена претходног педагошког рада
Два рада из категорија М21, М22 или М23
(1) 1.
Два рада из категорија М21, М22 или М23
(1) 1.
(1) 1.
У складу са условима Конкурса, условима прописаним Законом о високом образовању, подзаконским актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука, а који се односе на услове за избор у звање ванредног професора, Комисија закључује да кандидат др Никша Јаковљевић испуњава све предвиђене услове за избор у звање ванредног професора за образовно-научно поље техничко-технолошких наука. Имајући у виду наведено, као и раније изнете чињенице у овом Извештају, Комисија предлаже да се кандидат др Никша Јаковљевић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област Телекомуникације и обрада сигнала.
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