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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
Технолошки факултет
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:
редовни професор
ванредни професор
(1)
Налепите податке о кандидату овде
1.
Марија Р.  Јокановић
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.
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(10)
Марија Р.  Јокановић
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.
Комисија, именована на основу Одлуке Изборног већа Технолошког факултета Нови Сад, Универзитета у Новом Саду (Одлука о именовању комисије за избор у звање број 020-3/21-18 од 13.04.2022. године) за избор у звање и заснивање радног односа једног нaстaвникa у звање доцента или ванредног профеосра за ужу научну област Прехрамбено инжењерство (тачка 14 Конкурса), констатовала је да се на расписани конкурс пријавио један кандидат, др Марија Јокановић, доцент Технолошког факултета Нови Сад, Универзитета у Новом Саду. 
На основу увида у досадашњи наставни и научни рад др Марије Јокановић, доцента на Технолошком факултету Нови Сад, Комисија закључује да кaндидaт испуњава све законске услове за избор наставника у звање ванредног професора за ужу научну област Прехрамбено инжењерство предвиђене чланом 74. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018-др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021  - аутентично тумаченје, 67/2021 и 67/2021  - др. закон), чланом 119. Статута Факултета (020-289/1 од 25.02.2021. године), као и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача на Технолошком факултету Нови Сад (020-1984 од 17.11.2020. године). 
 
Комисија предлаже Изборном већу Технолошког факултета Нови Сад, Универзитета у Новом Саду да утврди предлог и предложи Сенату Универзитета у Новом Саду да кандидата др МАРИЈУ ЈОКАНОВИЋ, доцента, изабере у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област Прехрамбено инжењерство, у складу са Законом о високом образовању, Статутом Технолошког факултета Нови Сад, као и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника, сарадника и истраживача на Технолошком факултету Нови Сад.
У Новом Саду, 27.04.2022. године
Марија Р.  Јокановић
2
Марија Р.  Јокановић
3
Марија Р.  Јокановић
4
Марија Р.  Јокановић
5
Марија Р.  Јокановић
6
Марија Р.  Јокановић
7
Марија Р.  Јокановић
8
Марија Р.  Јокановић
9
Марија Р.  Јокановић
10
Марија Р.  Јокановић
11
Марија Р.  Јокановић
12
Марија Р.  Јокановић
13
Марија Р.  Јокановић
14
Марија Р.  Јокановић
15
Марија Р.  Јокановић
16
Марија Р.  Јокановић
17
Марија Р.  Јокановић
18
Марија Р.  Јокановић
19
Марија Р.  Јокановић
20
Марија Р.  Јокановић
21
Марија Р.  Јокановић
22
Марија Р.  Јокановић
23
Марија Р.  Јокановић
24
Марија Р.  Јокановић
25
Марија Р.  Јокановић
26
Марија Р.  Јокановић
27
28
29
	brStr: 
	imeZag: 
	Иди на почетну страницу: 
	Иди на податке о наредном кандидату: 
	Иди на одељак о испуњености минималних услова: 
	Иди на податке о претходном кандидату: 
	Иди на податке о кандидату: 
	tipForm: Образац за поље науке
	Кратко објашњење: 
	xmlIzvoz: 
	stampaj: 
	Кратко објашњење: 
	kakoSnima: 
	noviDodat: n1i2j3e4u5c6i7t8a9n0
	refilikan: 
	xmlUvoz: 
	Одаберите факулет: 
	verzija: 
	konkursOrgan: Декан Технолошког факултета Нови Сад
	konkursMesto: Дневни лист „Дневник“, Нови Сад, 31.3.2022. године
	konkursDatum: 29.3.2022. године, број одлуке 020-529, тачка 14
	konkursBroj: 1 (један)
	konkursZvanje: доцент или ванредни професор
	konkursOblast: Прехрамбено инжењерство
	Иди на одељак о испуњености минималних услова: 
	komisijaBr: (3)
	dodPub: 
	Уклони референцу: 
	komisijaIme: Драгана Пауновић
	Звање: редовни професор
	komisijaUst: Пољопривредни факултет, Универзитет у Београду
	komisijaFunk: члан
	komisijaOblast: Наука о конзервисању и врењу
	komisijaRb: 3.
	broj: 
	Cell1: 
	prijavljeni: 
	Брисање података о кандидату: 
	Иди на податке о кандидату: 
	podKandIme: Марија Р.  Јокановић
	podKandRod: 17.04.1976.
	podKandMesto: Београд, Србија
	podKandObl: Прехрамбено инжењерство
	drOcena: 
	drFakultet: Технолошки факултет Нови Сад
	drUnverzitet: Универзитет у Новом Саду
	drProgram: Прехрамбено инжењерство 
	drZvanje: Доктор техничких наука
	drOblast: Технолошко инжењерство
	drGodPoc: 
	drGodZav: 2013.
	drNaziv: 
	mrOcena: 9,92
	mrFakultet: Технолошки факултет Нови Сад
	mrUniverzitet: Универзитет у Новом Саду
	mrProgram: Прехрамбено инжењерство, Технологије конзервисане хране 
	mrZvanje: Магистар технолошких наука
	mrOblast: Технолошко инжењерство
	mrGodPoc: 2003.
	mrGodZav: 2007.
	mrNaslov: 
	osOcena: 8,91
	osFakultet: Технолошки факултет Нови Сад
	osUniverzitet: Универзитет у Новом Саду
	osProgram: Прехрамбено инжењерство, Технологије конзервисане хране
	osZVanje: Дипломирани инжењер технологије
	osOblast: Технолошко инжењерство
	osGodPoc: 1995.
	osGodZav: 2001.
	osNaslov: 
	doRed: 
	odRed: 
	proftokBr: (7)
	proftokRb: 7.
	proftokC2: Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад
	proftokC3: 2017-
	proftokC4: доцент
	boravciBr: (4)
	boravciUstanova: COST Action FA1102, IRTA- Monells and University of Girona
	boravciVrsta: Non-destructive on-line technologies to determine quality of meat and meat products: functioning principle and chemometrics - Training School
	boravciMesto: Monels i  Đirona, Španija
	boravciPeriod: 12.05.-14.05.2015.
	boravciRb: 4.
	stipendijeBr: (0)
	stipendijeRb: 1.
	stipendijeC2: 
	stipendijeC3: 
	jeziciBr: (1)
	jeziciRb: 1.
	jeziciC2: Енглески
	Чита: да
	Пише: да
	Говори: да
	Отвори оквир за унос података о приступном предавању: 
	Button1: 
	uvozRef: 
	pubKatM: М120
	pubNazM: Документи припремљени у вези са креирањем и анализом јавних политика
	pubMBr: (0)
	pubRb: 1.
	Библиографски опис: 
	Категорија: М84
	ikz01: M13
	ikz02: M21а
	ikz03: M21
	ikz04: M22
	ikz05: M23
	ikz06: M24
	ikz07: M31
	ikz08: M33
	ikz09: M34
	ikz010: M51
	ikz011: M63
	ikz012: M64
	ikz013: M81
	ikz014: M82
	ikbr01: 1
	ikbr02: 3
	ikbr03: 5
	ikbr04: 8
	ikbr05: 18
	ikbr06: 4
	ikbr07: 2
	ikbr08: 21
	ikbr09: 34
	ikbr010: 5
	ikbr011: 8
	ikbr012: 7
	ikbr013: 1
	ikbr014: 1
	ikbo01: 7
	ikbo02: 10
	ikbo03: 8
	ikbo04: 5
	ikbo05: 3
	ikbo06: 3
	ikbo07: 3.5
	ikbo08: 1
	ikbo09: 0.5
	ikbo010: 2
	ikbo011: 0.5
	ikbo012: 0.2
	ikbo013: 8
	ikbo014: 6
	ikz11: M84
	ikz12: 
	ikz13: 
	ikz14: 
	ikz15: 
	ikz16: 
	ikz17: 
	ikz18: 
	ikz19: 
	ikz110: 
	ikz111: 
	ikz112: 
	ikz113: 
	ikz114: 
	ikbr11: 1
	ikbr12: 
	ikbr13: 
	ikbr14: 
	ikbr15: 
	ikbr16: 
	ikbr17: 
	ikbr18: 
	ikbr19: 
	ikbr110: 
	ikbr111: 
	ikbr112: 
	ikbr113: 
	ikbr114: 
	ikbo11: 3
	ikbo12: 
	ikbo13: 
	ikbo14: 
	ikbo15: 
	ikbo16: 
	ikbo17: 
	ikbo18: 
	ikbo19: 
	ikbo110: 
	ikbo111: 
	ikbo112: 
	ikbo113: 
	ikbo114: 
	ikz21: 
	ikz22: 
	ikz23: 
	ikz24: 
	ikz25: 
	ikz26: 
	ikz27: 
	ikz28: 
	ikz29: 
	ikz210: 
	ikz211: 
	ikz212: 
	ikz213: 
	ikz214: 
	ikbr21: 
	ikbr22: 
	ikbr23: 
	ikbr24: 
	ikbr25: 
	ikbr26: 
	ikbr27: 
	ikbr28: 
	ikbr29: 
	ikbr210: 
	ikbr211: 
	ikbr212: 
	ikbr213: 
	ikbr214: 
	ikbo21: 
	ikbo22: 
	ikbo23: 
	ikbo24: 
	ikbo25: 
	ikbo26: 
	ikbo27: 
	ikbo28: 
	ikbo29: 
	ikbo210: 
	ikbo211: 
	ikbo212: 
	ikbo213: 
	ikbo214: 
	sumaIK: 260.4
	poljeNaukeIK:  Техничко-технолошке и биотехничке науке
	unesi: 
	pubPretRb: 93.
	pubPretNas: 
	pubPretKat: М84
	Образовно-уметничка област: (ликовне и примењене уметности)
	Кратко објашњење: 
	umetKat: Објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика)
	umetKatBr: (0)
	umetRefRb: 1.
	umetRefNas: 
	umetKatPret: Објављена теоријска или уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге и стручна периодика)
	umetKatBrPret: (0)
	umetRefRbPret: 1.
	umetRefNasPret: 
	brRefUmetPre: 0
	brRefUmetSad: 0
	brKatUmetPre: 0
	brKatUmetSad: 0
	pomocni: 
	najcitRb: 3.
	najcitNas: 
	najcitBrcit: 33
	ucitRb: 10.
	ucitNas: 
	ucitKat: М21
	ukupnoCit: 465
	ukupnoHetcit: 635
	priznanjaBr: (0)
	priznanjaRb: 1.
	priznanjaPriz: 
	priznanjaGod: 
	pristupTema: 
	pristupUstanova: 
	pristupOblast: 
	pristupDatum: 
	pristupOcena: 
	pristupnoBr: 
	pristupnoIme: 
	pristupnoUst: 
	pristupnoRb: 3.
	pristupnoObl: 
	pristupnoZva: 
	izvodNastBr: (9)
	izvodNastPred: Технологија производње и квалитет хране за посебне категорије потрошача
	izvodNastUstan: Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет Нови Сад
	izvodNastRb: 9.
	izvodNastBroj: 3
	izvodNastStud: докторске академске
	izvodNastProg: Прехрамбено инжењерство
	izvodNastOcena: 8,33
	Тип предмета: изборни
	udzbeniciBr: (1)
	udzbeniciNas: Практикум из Технологије готове хране
	udzbeniciAut: др Марија Јокановић, доцент
	udzbeniciRb: 1.
	udzbeniciISBN: 978-86-6253-145-2
	udzbeniciIzd: Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду
	udzbeniciTip: помоћни уџбеник
	izvodNastInoBr: (0)
	izvodNastInoRb: 1.
	izvodNastInoPred: 
	izvodNastInoUniv: 
	izvodNastInoPeriod: 
	izvodNastInoProg: 
	izvodNastInoNivo: 
	priznanjaDidBr: (0)
	priznanjaDidRb: 1.
	priznanjaDidNaziv: 
	priznanjaDidGodina: 
	mentKomOs: 12
	mentKomMs: 2
	mentKomSp: -
	mentKomDr: -
	mentKomSuma: 
	ucKomOs: 24
	ucKomMs: 13
	ucKomSp: -
	ucKomDr: 3
	ucKomSuma: 
	kandMozeDokt: 1
	obPodmlBr: 
	obPodmlNaslov: Антиоксидативна својства екстраката талога кафе
	obPodmlStudent: Николина Ћорковић
	obPodmlOblast: Прехрамбено инжењерство
	obPodmlRb: 10.
	obPodmlFakultet: Технолошки факултет Нови Сад, Универзитет у Новом Саду
	obPodmlDatum: 12.11.2021.
	Звање: мастерске
	projektiBr: (16)
	projektiNaz: Уговор о реализацији научно–истраживачког рада НИО
	projektiUst: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
	projektiVrst: истраживачки у области научно–технолошког развоја
	projektiRb: 16.
	projektiRuk: Проф. др Биљана Пајин
	projektiPer: 2020.-2022.
	projektiDrugUni: 0
	skupoviBr: (1)
	skupoviRb: 1.
	skupoviNaziv: ICAPP 2022
	skupoviFunk: Организациони одбор
	skupoviGod: 2022.
	uredniciBr: (0)
	uredniciRb: 1.
	uredniciNaziv: 
	uredniciPeriod: 
	recenzijeBr: (6)
	recenzijeRb: 6.
	Тип активности: рецензија
	recenzijeNaz: Journal of Food Engineering
	organiBr: (6)
	organiRb: 6.
	organiOrg: Шеф Катедре за инжењерство конзервисане хране
	organiFak: Технолошки факултет Нови Сад
	OrganiPer: 01.10.2021. (на период од 3 год)
	realprogBr: (0)
	realprogRb: 1.
	realprogNaz: 
	realprogGod: 
	clanstvaBr: (0)
	clanstvaRb: 1.
	clanstvaNaziv: 
	clanstvaFunkc: члан
	odboriBr: (0)
	odboriRb: 1.
	odboriTelo: 
	odboriFunk: 
	odboriGod: 
	strategijeBr: (0)
	strategijeRb: 1.
	strategijeNaziv: 
	strategijeGod: 
	komIzborBr: (4)
	Учешће у комисијама: 4
	popularBr: (3)
	popularRb: 3.
	popularAkt: Фастивал науке и образовања
	popularGod: 2016.
	volonterBr: (0)
	volonterRb: 1.
	volonterNaziv: 
	volonterGod: 
	analizaRadaKand: 
	ime: 
	Звање у које се бира: 
	Поље: 
	opsti: 
	obav: 
	Алтернативни услови: 
	Cell2: 
	altSel: 
	spro: 
	dop: 
	sar: 
	analizaRada: 
	pred: Проф. др Владимир Томовић 
	mest: 
	clan: Проф. др  Драгана Пауновић
	poljaCap: 
	sivo: 
	listaCap: 
	belo: 
	celija: 
	celijaSiv: 
	potpisi: 
	dugme: 
	redniBroj: 
	cekboks: 
	ukloni: 
	celijaKat: 
	brojac: 
	infost: 
	stilZaSirenje: 



