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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)
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1.1 Састав комисије
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Трајање запослења	
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2.5.2. Чланство у одборима научних конференција, спортских и уметничких манифестација
Назив скупа, конференције, манифестације
Функција
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Назив часописа, односно пројекта
Период
2.5.4. Експертизе, рецензије у међунар. часописима, кустоски рад на међунар. изложбама
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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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Одаберите 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
научни саветник
(1)
Налепите податке о кандидату овде
1.
Ференц Ф. Баги
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.
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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Сходно Правилнику о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду комисија је анализирала наставни рад кандидата, научни истраживачки допринос у претходном изборном периоду, стручно професионални допринос, допринос академској и широј заједници и сарадњу кандидата са другим високошколским, научно-истраживачким институцијама у земљи и иностранству.
Кандидат Ференц Баги је током претходног изборног периода високо оцењен од стране студената за свој наставни рад како на основним, тако и на мастер студијама. 
Наставном процесу на Пољопривредном факултету кандидат је допринео издавањем основног уџбеника у оба претходна изборна периода, као и издавањем помоћног уџбеника и практикума. Такође наставном процесу је допринео радом у одгварајућим органима факултета, пре свега као продекан за наставу, а такође и као председник централе комисије за пријем студената, уређивач збирке задатака за пријем студената, члан радне групе за увођење студијског програма органска пољопривреда, као и члан пројектног тима за израду новог мастер програма фитомедицине у оквиру Темпус пројекта. Руководилац је Цеепус мереже која обезбеђујуе размену студената и наставника са другим високошколским установама из иностранства. Проф Ференц Баги је значајно допринео развоју научног подмладка преко менторстава и учешћа у комисијама у дипломским, завршним мастер  радовима као и докторским дисертацијама.
Анализирајући научни допринос кандидата, комисија утврђује да је кандидат испунио услове за избор у звање редовног професора са високим укупним коефицијентом током последњег изборног периода од 80,2. Према подацима базе податак Скопус кандидат има 34 хетероцитата, међу којима се налази значајан број цитата из радова који су објављени у врхунским међународним часописима. Према извештају рефералног центра Матице Српске број цитата кандидата је 76. Кандидат је учествовао у бројним пројектима финансираних од стране републичких односно покрајинских органа, али се са тог аспекта посебно истиче руковођење међународним пријектом Хоризонт 2020, Ипа пројектом, Твининг пројектом, као и учешће као члан пројектног тима у Темпус и Ипа пројекту. Кандидат је члан већег броја домаћих и иностраних научних асоцијација, при чему је био и члан главног одбора Друштва за заштиту биља Србије. Како током претходног изборног периода, тако и раније учествовао је у организовању бројних научних и стручних скупова. Свој научно -стручни допринос је пружио и као члан редакционог одбора, затим уредник области, као и заменик главног и одговорног уредника часописа Биљни лекар. Значајан допринос развоју Департмана за фитомедицину и заштиту животне средине кандидат је пружио као први Управник лабораторије за биолошка истраживања и пестициде при чему је руководио и спровео процес акредитације према ИСО стандардима. Кандидат је учествовао на већем броју краћих и дужих специјализација на иностраним високошколским и научним институцијама. Поред српског и мађарског језика влада и енглеским језиком. Рецензент је већег броја научних радова, а рецензирао је и национални пројекат Републике Мађарске, одржао је пленарно предавање по позиву на међународном скупу о микотоксинима у Бечу.
Свој допинос заједници кандидат је пружио са једне стране као Директор Управе за заштиту биља у Министраству пољопривреде и заштите животне средине, а са друге стране као члан академске заједнице Универзитета у Новом Саду. Као директор Управе за заштиту биља био је одговоран за спровођење закона које произилазе из надлежности Управе, као и доношења законских измена, правилника и других стратешких аката државног органа. Након престанка функције Директора кандидат је и даље члан у радниг групама и телима Министарства за доношење прописа и одлука из области заштите биља. Као члан академске заједнице Универзитета у Новом Саду, кандидат је члан Савета Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника Универзитета у Новом Саду, и учествује у организацији и промовисању Универзитета у Новом Саду. Као продекан за наставу у редовном је контакту са Студенстким парламентом у циљу помоћи решавању молби студентске организације и студената.
Ференц Ф. Баги
редовни професор
Техничко-технолошке науке
2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Позитивна оцена претходног педагошког рада
Три рада из категорија М21, М22 или М23
(1) 1.
x
Три рада из категорија М21, М22 или М23
Менторство у одбрањеној докторској дисертацији
(2) 1.
x
Менторство у одбрањеној докторској дисертацији
Додатна два рада из категорија М21, М22 или М23 (замена за менторство у докторској дисертацији)
Најмање 10 хетероцитата у научним часописима или монографијама
(1) 1.
x
Најмање 10 хетероцитата у научним часописима или монографијама
На основу детаљног сагледавања свих релевантних чињеница везаних за наставно-научни рад проф. др Ференц Багија, његовог стручно-професионалног доприноса, доприноса академској и широј заједници, као и оствареној сарадњи кандидата са другим високошколским и научно истраживачким институцијама у земљи и иностранству Комисија констатује да кандидат испуњава све услове за избор у звање редовног професора за ужу научну област Фитопатологија која су предвиђена Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду.
На основу наведеног Комисија предлаже Изборном већу Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду да проф. др Ференц Баги изабере у звање редовног професора за ужу научну област Фитопатологија.
 
Председник комисије, проф. др Вера Стојшин
У Новом Саду, 08.12.2016.
проф. др Стеван Маширевић
др Мира Старовић, научни саветник
Ференц Ф. Баги
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