Образац 4 Г

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА
САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ
I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
Ужа научна, oдносно уметничка област: Социологија
Број кандидата који се бирају: 1
Број пријављених кандидата: 2
Имена пријављених кандидата:
1. Дарко Радосављевић
2. Сузана Игњатовић

II - О КАНДИДАТИМА

1) - Основни биографски подаци
- Име, средње име и презиме: Дарко М. Радосављевић
- Датум и место рођења: 22.04.1973.
- Установа где је запослен: Технолошко-металуршки факултет, Универзитет у Београду
- Звање/радно место: Доцент
- Научна, односно уметничка област: Социологија

2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
- Назив установе: Филозофски Факултет, Универзитет у Приштини
- Место и година завршетка: Приштина, 1999.
Магистеријум:
- Назив установе: Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
- Место и година завршетка: Ниш, 2005.
- Ужа научна, односно уметничка област: Социологија
Докторат:
- Назив установе: Филозофски факултет, Универзитет у Нишу
- Место и година одбране: Ниш, 2011.
- Наслов дисертације: Утицај технолошког развоја на промене професионалне структуре и
образованја инжењера у Србији
- Ужа научна, односно уметничка област: Социологија
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
-1999. Асистент-приправник
-2005. Асистент
- 2012. доцент

3) Испуњени услови за избор у звање_Ванредног професора

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
1
2

3

Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно
оцењено од стране високошколске установе
Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама
током целокупног претходног изборног периода
Искуство у педагошком раду са студентима

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира)
4

Резултати у развоју научнонаставног подмлатка

5

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на
академским специјалистичким, односно мастер студијама

6

Менторство или чланство у две комисије за израду докторске
дисертације

7

8
9

(заокружити испуњен услов за звање у које се
бира)

Број радова,
сапштења,
цитата и др

Објављен један рад из категорије М20 или три
рада из категорије М51 из научне области за
коју се бира.
Саопштен један рад на научном скупу,
објављен у целини (М31, М33, М61, М63)
Објављена два рада из категорије М20 или пет
радова из категорије М51 у периоду од
последњег избора у звање из научне области за
коју се бира.

4-М63
13-М33
1-М22
1-М24
1-М52
1-M44

oценa / број година
радног искуства
18 година радног
искуства, од 20062016.године 4,6>4
4,6 >4

Број менторства /
учешћа у комисији и
др.

Чланство у комисији два завршна рада и
један мастер рад
/

Навести часописе, скупове,
књиге и друго

- Multicriteria Ranking of A Job
Positions by Elektra Methods in
Order to Improve the Analysis and
Conditions at Work in Companies
Textile Industry", Industria Textila,
ISSN 122-5347, The Publishing
House of Industria Textila magazine,
published by INCDP-Bucharest,
Romania.
-Influence of
tehnological
development on
encoraging

innovativeness of
domestic
industrial enterprises, Ekonomika
preduzeća, str.478-491, 2016. ISSN
0353-443X
-Tekstilna
industrija,
Beograd,
2016.,str.56-63., YUISSN 00402389,Textile
Engineers
And
Tehnicians Union of The Republic
Serbia.
-SANU, Univerzitet u Nišu,
Filozofski fakultet, Centar za
naučnoistraživački rad SANU i
Univerzitet u Nišu, str. 95-105., ISBN
978-86-7379-414-3

10

Оригинално
стручно
остварење
руковођење или учешће у пројекту

или

-2

Ministarstvо nauke Republike Srbije,
br. 1800, Tranzicija društva i
privrede Srbije u procesu
globalizacije i regionalizacije, na
Institutu društvenih nauka, Beograd
2001-2005.
Ministarstva nauke, prosvete i
tehnološkog razvoja Republike Srbije,
br. III 45019. Sinteza, razvoj
tehnologija dobijanja i primena
nanostrukturnih multifunkcionalnih
materjala definisanih svojstava,
Beograd 2011-2017

11

Одобрен и објављен универзитетски уџбеник
за предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање

Универзитетски
уджбеник:
Увод у
социологију,
ИСБН 978-867401-307-6

12

Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33
Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије М61 или
М63.

13-М33

13

4-М63

Технолошко-металуршки факултет
Универзитета у Београду, Београд,
Карнегијева 4.
Технолошко-металуршки факултет,
Београд,2016., ИСБН 978-86-7401307-6

14

Објављена један рад из категорије М20 или
четири рада из категорије М51 у периоду од
последњег избора из научне области за коју се
бира. (за поновни избор ванр. проф)

15

Један рад са међународног научног скупа
објављен у целини категорије М31 или М33.
(за поновни избор ванр. проф)

16

Један рад са научног скупа националног
значаја објављен у целини категорије М61 или
М63. (за поновни избор ванр. проф)

17

Објављен један рад из категорије М21, М22
или М23 од првог избора у звање ванредног
професора из научне области за коју се бира
Објављен један рад из категорије М24 од првог
избора у звање ванредног професора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен
услов из категорије М21, М22 или М23 може,
један за један, да замени услов из категорије
М24 или М51
Објављених пет радова из категорије М51 у
периоду од последњег избора из научне
области за коју се бира. Додатно испуњен
услов из категорије М24 може, један за један,
да замени услов из категорије М51
Цитираност од 10 xeтepo цитата.

18

19

20

1-М22
1-М24
1-М52
1-M44

21

Два рада са међународног научног скупа
објављена у целини категорије М31 или М33

13-М33

22

Два рада са научног скупа националног значаја
објављена у целини категорије М61 или М63

4-М63

23

Одобрен и објављен универзитетски уџбеник
за предмет из студијског програма факултета,
односно универзитета или научна монографија
(са ISBN бројем) из научне области за коју се
бира, у периоду од избора у претходно звање

- Uvod u
sociologiju

24

Број радова као услов за менторство у вођењу
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о
стандардима...)

-Tehnološko-metalurški
fakultet,Beograd, 2016. ISBN 97886-7401-307-6

ИЗБОРНИ УСЛОВИ:
(изабрати 2 од 3 услова)

Заокружити ближе одреднице
(најмање пo једна из 2 изабрана услова)

1. Стручно-професионални
допринос

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или
зборника радова у земљи или иностранству.
2. Председник или члан организационог или научног одбора на
научним скуповима националног или међународног нивоа.
3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на
академским мастер или докторским студијама.
4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним
пројектима.

2. Допринос академској и
широј заједници

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира.
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству.
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа
и комисије министарстава.
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма
(перманентно образовање, курсеви у организацији
професионалних удружења и институција, програми едукације
наставника) или у активностима популаризације науке.
5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања
или науке.
1. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним
пројекатима и студијама
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим
високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи
или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача.
3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном
удружењу или организацији националног или међународног нивоа.
4. Учешће у програмима размене наставника и студената.
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма
6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству.

3. Сарадња са другим
високошколским,
научноистраживачким
установама, односно
установама културе или
уметности у земљи и
иностранству

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу

1.2 Član organizacionog odbora Međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i
grafike, jun 2017., Zlatibor, Srbija.

1.3 Član Komisije za odbranu za 2 završna i 1 diplomskog rada.
1.4. Saradnik na 2 domaća projekta
2.1 Član Srpskog sociološkog društva od 2005.

2.2 Predsednik komisije za popis imovine na Katedri za društvene nauke,TMF, 2004-; Član
komisije za promociju TMF, 2010-; Član Nastavno-naučnog veća TMF od 2004-

2.3 Od januara 2015. godine član je Stručnog tima za izradu Nacionalnog okvira kvalifikacija u
Republici Srbiji pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
3.2
− Od 2005. godine nakon izbora u zvanje asistenta drži nastavu iz predmeta Sociologija, a
školske 2006/2007 i 2007/2008 godine dr Darko Radosavljević je na osnovu sporazuma
između Mašinskog fakulteta u Beogradu i Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu
bio angažovan na izvođenju vežbi iz predmeta Sociologija i ekonomija na Mašinskom
fakultetu Univerziteta u Beogradu.
− Školske 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 godine dr Darko Radosavljević je na osnovu
sporazuma između Mašinskog fakulteta i Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta
u Beogradu bio angažovan na izvođenju predavanja iz predmeta Sociologija i ekonomija
na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
− Od školske 2013/2014 godine pa do danas na osnovu sporazuma imeđu Visoke strukovne
škole Beogradska politehnika i Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u
Beogradu dr Darko Radosavljević izvodi nastavu iz predmeta Održivi razvoj i životna
sredina.
3.3 Član Srpskog sociološkog društva od 2005.

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

На основу приложене документације и увида у наставно-научну, стручну и педагошку активност
кандидата др Дарка Радосављевића, а имајући у виду његов целокупан досадашњи рад, комисија сматра да
је кандидат у потпуности испунио услове тражене конкурсом и са задовољством предлаже Изборном већу
Технолошко-металуршког факултета да др Дарка Радосављевића изабере у звање ванредног професора за
ужу научну област Социологија.

ПОТПИСИ
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

Београд, 16. јун 2017. год.

КОМИСИЈА,

1. Др Гордана Кокеза, редовни професор
Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки
факултет
2. Др Наталија Јовановић, редовни професор
Универзитет у Нишу, Филозофски факултет

3. Др Владимир Вулетић, редовни професор
Универзитет у Београду, Филозофски факултет

4. Др Слободан Миладиновић, редовни професор
Универзитет у Београду, Факултет организационих наука

