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Универзитет у Новом Саду
Одаберите факултет са листе
РЕФЕРАТ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
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 НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
(2. одељак реферата о пријављеним кандидатима)
v 1.1
1. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ И КОМИСИЈИ
1.1 Састав комисије
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Трајање запослења	
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2.1.5. Специјализације, програми размене и студијски боравци у иностранству
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Година
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2.2. Научно-истраживачки рад
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Библиографски подаци о публикацији
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2.2.2. Индекс компетенције у последњем изборном периоду
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бр. публикација
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Докторске
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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
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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
ванредни професор
редовни професор
(1)
Налепите податке о кандидату овде
1.
Татјана, Г.,  Лончар-Турукало
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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Кандидаткиња је дипломирала, магистрирала и докторирала на Факултету техничких наука, Универзитет у Новом Саду, 2001, 2007 и 2011 године, респективно. На Катедри за телекомуникације и обраду сигнала, Факултета техничких наука запослена је од 2006 године, а у звању доцента од 26.04.2012. године. 
У последњем изборном периоду кандидаткиња је изводила наставу и у својству наставника и у својству асистента на широком дијапазону предмета везаних за обраду сигнала. Између осталог на основним студијама била је ангажована на предметима: Обрада биомедицинских сигнала, Дигитална обрада слике (на три смера: Комуникационе технологије и обрада синала, Биомедицинско инжењерство и Графичко инжењерство и дизајн), Препознавање облика, Телекомуникационе мреже и Статистичке основе, обрада и моделовање биомедицинских сигнала. На мастер студијама је била ангажована на предметима Нелинеарна обрада биомедицинских сигнала и Обрада слике у медицини. Према резултатима анкета оцењена је на свим предметима (27) са просечном оценом 9,54. Кандидаткиња је показала изузетну пожртвованост за иновирање садржаја предмета, предлагање нових предмета у складу са променама у области. Учествовала је активно у формирању студијског програма Биомедицинско инжењерство, где је и члан Колегијума испред Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације и Катедре за телекомуникације и обраду сигнала. На матичном студијском програму Комуникационе технологије и обрада сигнала предложила је нови предмет на мастер студијама Биг Дата: управљање и анализа, и иновирала значајно садржаје предмета на којима је предметни наставник.
Поред наставе, кандидаткиња се залаже и за упознавање студенета са актуелним правцима истраживања. Преко менторстава на основним и мастер студијама успела је да заинтересује велики број студената усмерења за Комуникационе технологије и обраду сигнала за истраживачки рад. У претходном изборном периоду ментор је на 19 бечелор, 6 мастер и 16 специјалистичких радова, од којих су многи имали практичну реализацију, а неколико их је резултовало научним радовима на међународним конференцијама. Поред тога до сада је учествовала у 60 одбрана као члан комисије. 2014/2015 и 2015/2016 је заједно са колегама др Никшом Јаковљевићем и др Миланом Сечујским менторисала припреме студената за највеће такмичење ИЕЕЕ друштава у области обраде сигнала намењеном студентима основних студија IEEE Signal Processing Cup. 2015 /2016 године припремана су два тима од којих су оба освојима престижне награде на том такмичењу (Honorable Mention for Overall Excellence и Special Prize for Sensing Circuit System). Коаутор је једног приручника који се користи као уџбеник на специјалистичким и струковним студијама и једног практикума за рачунарске вежбе који се користи на основним студијама.
У раду са докторантима, додатно је запажено ангажовање у интердисциплинарној сарадњи са докторантима Медицинског факултета где је у два доктората учествовла у изради предикционих модела. Учествовала је у пет комисија за оцену и одбрану докторске дисертације. 
У научном раду кандидаткиња се претежно бави темама из примене обраде сигнала у медицини и биологији и машинским учењем. У претходном периоду остварила је укупно 63,5 бодова преко 4 рада у часописима на СЦИ листи (1М22, 3М23), два поглавља у истакнутој међународној монографији, једним позивним радом на међународној конференцији, 17 радова у целости и 16 радова у абстракту на међународним конференцијама, 6 радова на домаћим конференцијама и 2 техничка решења. Према изводу о цитираности Матице српске има 59 цитата, од којих 43 хетероцитата, док према сервису Scopus има h-index 5.
У претходном изборном периоду учествовала је у 5 међународних и 3 национална пројекта. На две КОСТ акције је национални представник, била је руководилац једног радног пакета ФП7 пројекта „Innosense“, као и руководилац једног пројекта билатералне сарадње са Републиком Француском. Учествовала је у изради више предлога пројеката финасираних од стране Европске Комисије. Члан је Центра изузетних вредности ЦЕВАС и активно дорпиноси ширењу значаја и утицаја Центра, као и његовој препознатљивости у пројектима Европске Комисије.
Татјана, Г.,  Лончар-Турукало
ванредни професор
Техничко-технолошке науке
2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Позитивна оцена претходног педагошког рада
Два рада из категорија М21, М22 или М23
(1) 1.
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(1) 1.
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Др Tатјана Лончар-Турукало је у периоду доцентског звања остварила допринос у свим областима делатности универзитетског наставника: научно-истраживачки рад, учешћа и руковођења пројектима, педагошки рад, обезбеђивање научно-наставног подмлатка и допринос академској и широј заједници. Комисија констатује да је др Татјана Лончар  - Турукало испунила све услове за избор у звање ванредног професора, који су установљени на Факултету техничких наука и Универзитету у Новом Саду: 
· 4 рада са СЦИ листе, од тога 1 у М22 и 3 у М23 категорији.
· Национални координатор две EU COST акције (TD1405 и CA15120). 
· Руководилац једног пројекта билатералне сарадње и једног радног пакета у оквиру ФП7 пројекта INNOSENSE.
· Учесник на укупно осам пројеката, од којих су 5 међународни.
· Рецензент у више међународних часописа и за више престижних конференција у области.
· Ментор 19 бечелор, 6 мастер и 16 специјалистичких радова. Обезбеђивање научног подмлатка кроз додатна ангажовања и припреме студената за интернационално ИЕЕЕ такмичење Signal Processing Cup.
· Коаутор два поглавља у монографији за CRC.
· Коаутор једног приручника који се користи као уџбеник на специјалистичким и струковним студијама.
· Коаутор Практикума за рачунарске вежбе из дигиталне обраде слике који се користи на основним студијама.
· Увела нови предмет на мастер студијама и иновирала садржаје предмета на основним студијама које је преузела по избору у доцентско звање.
·         Члан Центра изузетних вредности „ЦЕВАС“ и још три стручна удружења.
·         Организовала радионицу „Судар мозгова“ на Фестивалу науке у Новом Саду, 2013 године.
 
проф. др Владо Делић, председник комисије
Нови Сад, 12.12.2016.
проф. др  Дејан Вукобратовић, члан комисије
проф. др  Жељен Трповски, члан комисије
проф. др  Милан Сечујски, члан комисије
проф. др  Зорица Николић, члан комисије
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