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1.0
Дејан Пајић
Реферат о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду
Реферат за избор у звање
Факултет техничких наука
Академија уметности
Грађевински факултет
Економски факултет
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Педагошки факултет
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Факултет техничких наука
Филозофски факултет
Ужа научна област:
редовни професор
редовни професор
редовни професор
ванредни професор
(1)
Налепите податке о кандидату овде
1.
Драгана Д. Бајовић
Ужа научна област:
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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.
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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.
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Драгана Д. Бајовић
Техничко-технолошке науке
2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Један рад из категорија М21, М22 или М23
(1) 1.
x
Један рад из категорија М21, М22 или М23
(1) 1.
x
(1) 1.
x
АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
 
Кандидаткиња је дипломирала на Електротехничком факултету у Београду у августу 2007. године, на смеру аутоматика, са просечном оценом 9,81. Докторске студије је уписала у оквиру дуалног програма између Карнеги Мелон Универзитета, Питсбург, Пенсилванија, САД, и Високог техничког института (Instituto Superior Técnico), Лисабон, Португал. У оквиру докторских студија је радила као истраживач и асистент у настави. На Карнеги Мелон Универзитету је у мају 2013. одбранила своју докторску тезу, за коју је у мају 2014. добила награду „A.G. Milnes“ која се додељује  свршеним студентима докторских студија чија је теза оцењена као научни рад највишег квалитета и за коју се процењује да ће имати значајан утицај на одговарајућу област истраживања.    
Др Бајовић је тренутно запослена на Факултету техничких наука, као доцент са непуним радним временом (10%) од децембра 2015. Такође је од октобра 2013. године запослена у Институту Биосенс/Биосенс центру, Нови Сад, као старији истраживач/стручни сарадник на пројекту. Пре доласка у Биосенс центар, у периоду од маја до септембра 2013. др Бајовић је радила као последокторски истраживач на Високом техничком институту у Лисабону.
Област истраживања др Бајовић су информационе мреже, односно системи који се могу моделовати као скуп корелисаних извора информације, са фокусом на дизајн алгоритама за дистрибуирану детекцију и естимацију и њиховим применама на бежичне сензорске мреже. Др Бајовић је објавила 7 радова у врхунским међународним часописима (М21), један рад у међународном часопису (М23), и 15 радова на водећим међународним конференцијама, од чега су 2 рада по позиву, са укупном цитираношћу 223 према сервису Google scholar. Такође, била је предавач по позиву на летњој школи одржаној 2014. године на Високом техничком институту у Лисабону, а учествовала је и на више стручних семинара и кратких курсева у иностранству. Др Бајовић је била рецензент неколико десетина радова у врхунским међународним часописима, учествовала је и на неколико међународних пројеката, а национални је координатор за COST акцију COSTNET CA15109. 
Др Бајовић је у току докторских студија радила као астистент у настави на два предмета --Линеарни системи и Нелинеарна оптимизација, од којих је први одржан на Универзитету Карнеги Мелон а други у оквиру дуалног програма између Универзитетa Карнеги Мелон и Високог техничког института у Лисабону и у оба наврата добила је максималну оцену А. Поред тога, др Бајовић је одржала неколико семинара на Високом техничком институту у Лисабону и на Карнеги Мелон Универзитету, и један једносеместарски семинар на Факултету техничких наука у Новом Саду. У зимском семестру 2015. године радила је као предавач на курсу Бежичне “ad hoc” мреже на Факултету техничких наука у Новом Саду и добила оцену студената 9,88.
ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ И ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА
На основу приказаних резултата научно-истраживачког рада кандидаткиње, као и њеног рада у настави, комисија констатује да је др Драгана Бајовић испунила све услове (прописане Законом о високом образовању и Статутом Универзитета у Новом Саду)  за избор у звање доцента.
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проф. др Делић др Владо
проф. др Вукобратовић др Дејан
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