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Универзитет у Новом Саду
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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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Пољопривредни 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:
ванредни професор
ванредни професор
(1)
Налепите податке о кандидату овде
1.
Мирко Ђ. Симикић
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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(6)
Кандидат доцент др Мирко Симикић остварио је запажене резултате у образовном процесу на свим нивоима академских студија. Као доцент на Пољопривредном факултету у Новом Саду изводио је вежбе и предавања из великог броја предмета.  На основним академским студијама држао је вежбе из предмета: Погонске машине (Пољопривредна техника), Пољопривредни трактори (Пољопривредна техника), Преносници снаге и хидраулик трактора (Пољопривредна техника), Заштита земљишта (Агроекологија и заштита животне средине) као и предавања и вежбе из предмета: Инжењерске комуникације (Пољопривредна техника и Агроиндустријско инжењерство), Механизација и обрада земљишта (Органска пољопривреда). Кандидат успешно изводи Радну праксу на смеровима Пољопривредна техника и Агроиндустријско инжењерство, што потврђује и анкета студената. На мастер академскм студијама Пољопривредна техника изводи наставу на делу предмета Механизација одрживе пољопривреде и предмету Развој и коришћење једноосовинских трактора и мотооруђа. На докторским студујама Агрономија изводи наставу на предмету Енергетска ефикасност трактора. Према настави и наставним обавезама односио се савесно и одговорно, при чему се трудио да најновије истраживачке резултате имплементира у наставни процес. Обављао је редовне консултације са студентима и давао тумачења, објашњења и савете. На основу прибављене документације видљиво је да је кандидат високо оцењен у свим анкетама које су спроведене према Правилнику о самовредновању студија, педагошког рада наставника и услова рада Пољопривредног факултета (просечна оцена 4,87 од максималних 5). На основу изнетих чињеница Комисија сматра да је кандидат веома успешно изводио наставу и да кандидат има коректан однос са наставницима, сарадницима и студентима. У научно-истраживачком раду кандидат се усмерио на подручје енергетске ефикасности трактора и примене алтернативних горива у моторима СУС. Последњих година значајну пажњу у научно-истраживачком раду и сарадњи са привредом кандидат посвећује безебдности и заштити људи при раду са тракторима и прикључним машинама. Као резултат ових активности уведен је предмет Безбедност и заштита на раду упољопривреди, који се од ове године слуша као изборни на трећој години смера Пољопривредна техника.  У последњем изборном периоду учествовао је у реализацији 3 научно-истраживачких пројеката, при чему је на једном био и руководилац. У последњем изборном периоду, као аутор или коаутор, има 13 радова објављених у међународним часописима категорије М20 (9 радова категорије М21, 2 рада категорије М22 и 2 рада категорије М23), 5 радова категорије М30, 4 монографска поглавља категорије М40, 40 радова категорије 50 и 3 техничка решења категорије М80. Укупан индекс компетенције у последњем изборном периоду је 185. На основу ових података комисија констатује да је кандидат остварио значајне и запажене научне резултате, те да показује изузетну мотивисаност, енергичност и продуктивност у научноистраживаком раду. Кандидат у последњем изборном периоду има 3 уџбеника од чега су два из категорије основни уџбеник а један из категорије помоћни уџбеник. Кандидат је био ментор 6 завршних радова, (5 на основним и 1 на мастер студијама), а учествовао је као члан комисије у одбрани 2 дипломска рада, 1 мастер рад  и 1 докторске дисертације. Ценећи укупне научно-истраживачке резултате кандидата може се констатовати да су они врло успешни и значајни. Као истраживач у Лабораторији за погонске машине и тракторе, кандидат је посебно значајну активност показао у интензивирању сарадње са привредом. Кандидат је главни инспектор у Лабораторији за погонске машине и тракторе, за контролу саобразности документације и трактора са новим типовима трактора који се увозе у Републику Србију.  Од страних језика говори, чита и пише енглески.
 
Мирко Ђ. Симикић
ванредни професор
Природно-математичке 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
(1) 1.
x
(1) 1.
x
На основу укупно изнетих резултата и констатација комисија констатује да кандидат доцент др Мирко СИМИКИЋ испуњава све услове за избор у звање ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР дефинисане Правилником о ближим минималним условима за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду.
Од Обавезних услова кандидат има :
· Научни степен доктора наука из области за коју се бира;
· Способности за наставни и педагошки рад, позитиван однос према студентима и сарадницима;
· 13 радова категорије М20 (од чега је 9 радова из категорије М21) и велики број научних радова од значаја за развој научне области којом се бави, објављених у часописима;
· Задовољавајући број поглавља у монографијама;
· Задовољавајући број радова саопштених на међународним и домаћим скуповима и штампаних у одговарајућим зборницима радова;
· Има уџбеник;
Кандидат испуњава и Изборне услове. У категорији Стручно-професионални допринос:
· Био је руководилац једног краткорочног пројекта који је финансирао Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој; 
· Члан је у уређивачком одбору научног часописа;
· Члан у програмиским одборима научних конференција;
· Аутор и коаутор три техничка решења категорије М80.
У категорији Допринос академској заједници кандидат је члан Научног друштва за погонске машине, тракторе и одржавање и  Друштва за развој и коришћење биогорива. Кандидат је учествовао у раду органа факултета и то као председник Централне комисије за спровођење пријемног испита. Члан је савета Пољопривредног факултета и НН већа Департмана за пољопривредну технику. Комисија истиче способност за тимски рад, а посебно моралне квалитете кандидата.
 
На основу изнетог Комисија је мишљења да кандидат доцент др Мирко СИМИКИЋ испуњава све услове прописане Конкурсом, Законом о високом образовању Републике Србије, Статутом универзитета у Новом Саду, Статутом Пољопривредног факултета у Новом Саду и Правилником о ближим минималним условима за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду.
 
Имајући у виду напред изнете податке и констатације, показану професионалност у обављању наставе као и видљиве резултате у бављењу научним радом, у области за коју се бира, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Пољопривредног факултета у Новом Саду да се доцент др Мирко СИМИКИЋ изабере у звање ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР за ужу научну област ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА.
 
 
 
проф. др Лазар Савин
Нови Сад, 12.12.2016. године
проф. др Милан Томић
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