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Универзитет у Новом Саду
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2.6.8. Волонтерски рад (у центрима факултета или универзитета или центрима за пружање помоћи)
Назив центра
Година
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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
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:
редовни професор
редовни професор
(1)
Налепите податке о кандидату овде
1.
Александар Д. Седлар
Ужа научна област:
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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.
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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 Унеси референце.
Унете референце се аутоматски сортирају по ознаци категорије.
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(5)
 
 
У образовно-васпитном процесу академских студија кандидат Др Александар СЕДЛАР је показао запажене резултате. Својим радом на вежбама и предавањима, успешно преноси савремена знања студентима и доприноси њиховом формирању као успешних стручњака, односно будућих дипломираних инжењера пољопривреде.
Научне публикације, чији је кандидат аутор или коаутор, успешно се користе на основним, мастер и докторским  студијама. Заједно са постојећим уџбеницима чине литературу неопходну за образовање студената. Кандидат има коректан однос са студентима и његов  укупан образовно-васпитни рад може се оценити високом оценом.
У научно-истраживачком раду кандидат се усмерио на четри целине: техника апликације пестицида, машине у шумарству и водопривреди, машине у воћарству и виноградарству и биотехнички системи за дораду производа из вишегодишњих засада. У све четри области остварује запажене научне, стручне и образовне резултате.
 У последњем изборном периоду учествовао је у реализацији 8 научно-истраживачких пројеката, при чему је на 3 пројекта био и руководилац. У свом научном раду учествовао је на укупно 14 пројекта, од којих су 3 међународног карактера.
 Укупан индекс компетентности  кандидата у последњем изборном периоду износи 106,6. У последњем изборном периоду, као аутор или коаутор, публиковао је 54 библиографске јединице. 
Од тога су 4 М20 категорије, 17 М30 категорије, 1 М40 категорије, 27 М50 категорије и 5  М60 категорије. Такође у последњем изборном периоду је као коаутор учествовао у изради једног новог техничког решења (М82), једног прототипа уређаја (M85) и новог софтвера (М85).
 Средња оцена на основу анкета студената, изведених прама Правилнику о самовредновању студија, педагошког рада наставника и услова рада Пољоприврендог факултета, износи 4,92.
  Кандидат је у последњем изборном периоду објавио 2 уџбеника категорије основног уџбеника. Уџбеник "Техника апликације пестицида" аутора Седлар А, Бугарин Р. и Ђукић Н. је проглашен за уџбеник школске 2015/2016 године на Пољопривредном факултету у Новом Саду.
 Кандидат је био ментор 4 завршна рада, 1 мастер рада и , а учествовао је као члан комисије у одбрани 16 завршних радова, 21мастер рада, 1 магистарског рада и 1 докторске дисертације.
 Др Александар Седлар је генерални секретар Националног научног друштва за пољопривредну технику, уредник часописа Савремена пољопривредна техника и тематски уредник часописа Биљни лекар.
Ценећи укупне научно-истраживачке резултате кандидата може се констатовати да су они врло успешни и значајни. Посебно значајну активност и резултате кандидат је показао у развоју лабораторијске базе и едукативног центра из области примене средстава за заштиту биља (пестицида). Руководилац је Едукативно-разавојног центра технике за апликацију пестицида (ЕРТАП), а члан Лабораторије за контролу технике за апликацију пестицида (ЛТАП) и  програмског одбора Европске групе за стандардизацију процедура за тестирање прскалица. 
Од страних језика говори, чита и пише енглески.
 
Александар Д. Седлар
ванредни професор
Техничко-технолошке науке
2. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Позитивна оцена претходног педагошког рада
Два рада из категорија М21, М22 или М23
(1) 1.
x
Два рада из категорија М21, М22 или М23
(1) 1.
x
(1) 1.
x
На основу укупно изнетих резултата комисија констатује да кандидат Др Александар СЕДЛАР 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 за избор у звање кандидат испуњава све доле исказане:
· научни степен доктора наука из области за коју се бира;
· способности за наставни и педагошки рад, позитиван однос према студентима и сарадницима;
· 4 рада категорије М20 ;
· поглавље у монографији националног значаја;
·  27 радова М50 категорије;
· 22 библиографске јединице саопштене на међународним и домаћим скуповима и штампане у одговарајућим зборницима радова;
 
· учешће у комисијама за одбрану докторске дисертације, магистарског рада, мастер рада и завршних дипломских радова;
· два уџбеника.
Кандидат испуњава и Изборне услове. Посматрајући категорију Стручно-професионални допринос установљава се да је кандидат:
· руководилац био на 3 краткорочна пројекта финансирана од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој односно Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
· члан у уређивачким одборима националних часописа категорије М51 и М52;
· члан у програмским одборима научних конференција;
· рецезент радова у међународним и националним часописима;
· аутор и коаутор три техничка решења категорије М80.
 У категорији Допринос академској заједници код кандидата се истиче рад у Националном научном друштву за пољопривредну технику и ангажованост на руковођењу Едукативно-развојног центра технике за апликацију пестицида. 
Комисија жели да посебно истакне тимски дух и моралне квалитете кандидата.
Комисија је мишљења да кандидат Др Александар СЕДЛАР испуњава све услове прописане Конкурсом, Законом о универзитету, Статутима Универзитета и Пољопривредног факултета и прихваћеним критеријумима за избор наставника.
На основу напред изнетих података и констатација, као и усвојених закључака, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Пољопривредног факултета у Новом Саду да подржи предлог да се др Александар Седлар изабере у звање ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР за ужу научну област ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА.
 
проф. др Рајко Бугарин
09.12.2016.
проф. др Мирко Урошевић
проф. др Тодор Јанић
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