ИЗБОРНОМ ВЕЋУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
На основу одлуке Изборног већа Технолошко-металуршког факултета бр. 36/5 од
13.07.2020. године, а по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну
област металуршко инжењерство, именовани смо за чланове Комисије за припрему
извештаја. На конкурс објављен у огласним новинама Националне службе за
запошљавање „Послови“ бр. 891 од 22.07.2020. године пријавио се један кандидат:
Стефан Дикић, мастер инжењер металургије. О пријављеном кандидату подносимо
следећи
ИЗВЕШТАЈ
Стефан Дикић је рођен 18.08.1992 године у Београду, где је завршио основну школу и
гимназију. Октобра 2011 уписао основне академске студије на ТМФ – студијски
програм Металуршко инжењерство и одбранио завршни рад септембра 2015. са
просечном оценом 9,43 и оценом 10 на завршном раду. У току редовних студија добио
је награду Панта Тутунџић 5 пута - за школску 2011/2012, 2012/13, 2013/14, 2014/15 и
укупно за завршене студије. Три године (2012/13, 2013/14, 2014/15) је примао
Студентску стипендију Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије.
Мастер академске студије уписао октобра 2015. године на ТМФ – студијски програм
Металуршко инжењерство и одбранио завршни мастер рад под насловом
„Испитивање на дејство кавитације зоне утицаја топлоте завареног нерђајућег споја
челика X10CrMoV9-1“, септембра 2016. Просечна оцена мастер студија је 9,75 и оцена
10 на завршном раду, и то из радног односа.
Октобра 2016. уписао докторске студије на на ТМФ – студијски програм Металуршко
инжењерство. Положио је све испите и завршни испит са просечом ценом 10,00.
Након завршетка основних академских студија 2015, запослио се у предузећу Контрол
Инспект на пословима металографских испитивања, испитивања заварених спојева
методама са и без разарања, квалификације технологије заваривања и процени
преосталог века конструкција у електропривреди и процесној индустрији.
Од 01.04.2017 до 01.08.2017 је био запослен у Ваљаоници бакра Севојно АД, на
пословима контроле технологије у ливници, ваљаоници и пресаоници, након чега
преузима позицију технолога прераде у пресаоници где се бави избором параметара
технолошких процеса, прописа и упутстава за прераду пресовањем и извлачењем,
међуфазне контроле, оптимизације производних поступака као и контролом и
праћењем производних процеса.
Од новембра 2017. године запослен је на Технолошко-металуршком факултету,
катедра за Металуршко инжењерство на позицији асистента на предметима Структура
металних материјала, III семестар (0+3), Физика чврстоће и пластичности, IV семестар
(0+3), Фазне трансформације, V семестар (0+3), Термичка обрада метала и легура, VI
семестар (0+3), Заваривање, VII семестар (0+2). На студијском програму Инжењерство
материјала: Метални материјали, IV семестар (0+2) и Термичка обрада металних
материјала VII семестар (0+2). У протеклом периоду је био оцењен следећим оценама
од стране студената: 2018/19 4 предмета са 16 студената у просеку по предмету - 4,76;
2019/20 4 предмета са 13 студената у просеку по предмету - 4,87.

Кандидат је 18.09.2020 одржао приступно предавање које је од стране Комисије
оцењено највишом оценом 5 (пет).
На мастер академским студијама студијског програма Металуршко инжењерство
изводио је вежбе на предметима: Одабрана поглавља физичке металургије, Структура
метаних материјала-одабрана поглавља, Специјални поступци термичке обраде метала
и легура, Заваривање-одабрана поглавља. У претходне три године учестововао је у
изради завршних и мастер радова, као и студентских научних радова. Стефан Дикић је
учествовао у организацији и спровођењу студентских стручних посета/пракси, у
истакнутим компанијама које послују на домаћем тржишту (HBIS Железара
Смедерево, Ваљаоница бакра Севојно АД., МеталФер Сремска Митровица) као и
водећим научним установама (Војно технички институт, Војске Србије).
Као део сарадње Kатедре за металуршко инжењерство и ХБИС Србија боравио је у
Народној Републици Кини у трајању од месец дана, где се стручно усавршавао у
најсавременијим металуршким постројењима. Завршио је обуку за самостални рад на
машини за механичка испитивања Shimadzu у лабораторији за механичка испитивања
на Технолошко-металуршком факултету.
Научно-истраживачке активности Стефана Дикића обухватају структуре метала и
легура, трансформационо и деформационо понашање средњеугљеничних
микролегираних челика, термо-механичку прераду челика, заваривање челика и
обојених метала, као и неким аспектима микромеханизма лома код микролегираних
челика за ковање. Ангажован је на националном пројекту „Микромеханички
критеријуми оштећења и лома“ број ОН174004, од 2017. године. Дикић Стефан има
сарадњу са колегама са Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву,
Универзитета у Крагујевцу, Факултета техничких наука Нови Сад, Универзитета у
Новом Саду, Факултета техничких наука Чачак, Универзитета у Крагујевцу, ИХТМ-а.
Стефан Дикић је члан Комисије за организовање пријемног испита на ТМФ,
учествовао је у промоцијама ТМФ-а као и у акредитацији студијских програма (ОАС;
МАС и ДАС) из Металуршког инжењерства 2020 године.
Од 2020. године ангажован је као предавач на курсу за Међународне инжењере и
технологе за заваривање (IWЕ, IWТ) који се организују под покровитељством Друштва
за унапређење заваривањa Србије, у ГОША Институту. Учествовао је у раду
студентског формула тима ROAD ARROW, као и ROAD ARROW ELECTRIC тима, али
и у раду BEOAVIA студентског тима који се бави дизајном и израдом студентске
беспилотне летелице.
До сада објавио 1 рад М24, два рада М34, 1 рад М63.
Говори и пише енглески језик.
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ЗАКЉУЧАК
Након што је детаљно проучила поднету документацију, а на основу биографских
података, приказа досадашњих резултата кандидата и одржаног приступног предавања,
Комисија констатује да Стефан Дикић, мастер инжењер металургије испуњава услове
конкурса и поседују квалитет који може да значајно допринесе развоју Катедре за
Металуршко инжењерство и Факултета у целини.
Имајући у виду успех на основним, мастер и докторским студијама, ефикасност
студирања, ентузијазам и преданост у педагошким и истраживачким активностима,
Комисија је једногласно одлучила да предложи Изборном већу Технолошко
металуршког факултета да изабере Стефана Дикића, мастер инжењерa металургије, за
асистента за ужу научну област Металуршко инжењерство.
Београд, 18.09.2020
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