Биографија
др Миодраг Д. Димитријевић, редовни професор
Рођен у Неготину (Србија), 18/10/1955. Од 1963. у Новом Саду. Основну, средњу
школу (гимназију) и Пољопривредни факултет завршио у Новом Саду. Дипломирао,
магистрирао и докторирао на Катедри за генетику и оплемењивање биљака,
Пољопривредног факултета у Н. Саду. Магистарску тезу на Пољопривредном факултету у
Новом Саду, студијска група генетика и оплемењивање биљака. Специјализацију из
области цитогенетике и молекуларне генетике пшенице, у трајању од десет месеци,
обавио на Missouri State University – Columbia, MO, U.S.A., 1988-1989. Запослен на као
наставник на предмету генетика на Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом
Саду.
У раду Факултета учествовао је као члан Дисциплинске комисије Факултета, члан
Наставно-научног већа, председник Комисије за последипломске и специјалистичке
студије Наставно-научног већа Факултета, члан Комисије за докторате Факултета, члан
Комисије за биолошке науке Наставно-научног већа Универзитета, члан Комисије за
биотехничке науке, Наставно-научног већа Универзитета, члан Савета Пољопривредног
факултета, члан Наставно-научног већа Департмана за ратарство и повртарство, шеф
Катедре за генетику и оплемењивање биљака, више година је био члан и председник
Управног одбора Института за ратарство и повртарство из Новог Сада.
Са радовима, уводним рефератима, као председавајући секција и члан
организационог и научног одбора учествовао на око 50 националних и међународних
конгреса и симпозијума. Аутор и коаутор преко 200 стручних, прегледних и научних
радова, поглавља у монографијама, уводних реферата, једног приручника “Генетички
модификовани организми – питања и дилеме” и једног уџбеника “Генетика популације –
адаптабилност и стабилност генотипа”, као и студије “Развој биотехнологије у Војводини”
(2003), за потребе Покрајинског секретаријата за науку, који је усвојен на ИВ АПВ и у
Скупштини Војводине. Рецензент је три књиге (две иностране) и међународне
монографије (Универзитет у Лугану, Швајцарска) из области у којој ради (научна област
генетика и оплемењивање биљака), као и радова објављених научним часописима.
Рецензент је часописа "Journal of Agronomy Science and Technology" (ISSN: 1680-7073) и
UNESCO-EOLSS Encyclopaedia on Life Support Systems.
Учествовао је, као извршилац или руковидилац теме, на већем броју међународних
и домаћих пројеката, а руководио је краткорочним пројектима прикупљања, чувања и
умножавања угроженог биодиверзитета спонтаних сродника и локалних популација
житарица. Коаутор је једне сорте пшенице. Потпредседник је Секције за популациону и
еволуциону генетику, Друштва генетичара Србије.
У својству експерта оцењивача Европске комисије за програме научно-техничког
развоја RTD5, боравио је у Бриселу у седишту Европске комисије у јесен 2001, као
представник ондашње СР Југославије. Био члан Савета за науку и технолошки развој при
И.В. А.П. Војводине и координатор за развој биотехнологије у Војводини. Био је члан
експертске групе САНУ одељење у Новом Саду за развој биотехнологије Војводине. Био
је члан Националног савета за сарадњу са UNESCO-ом, при Министарству за иностране
послове. Био је уредник часописа «Савремена пољопривреда». Био је члан редакционог
одбора за издања Института за ратарство и повртарство из Новог Сада. У оквиру SeedNet-

a "Развојна мрежа југоисточне Европе за биљне генетичке ресурсе - South East European
Development Programme Network for Plant Genetic Resources", био је члан радне групе за
житарице. Члан је међународних асоцијација, као што је Species Survival Commission,
једне од шести комисија The World Conservation Unit организације, где у својству
специјалисте по позиву ради у оквиру Crop Wild Relative Specialist Group. Био је
национални је координатор Републике Србије за European Cooperative Programme for Plant
Genetic Resources (ECPGR). Тренутно је члан Радне групе за житарице и координатор
Радне групе за очување генетичких ресурса у тој организацији, у мрежи Републике
Србије. Био је члан Радне групе за израду Националног извештаја о стању биљних и
животињских генетичких ресурса при Министарству пољопривреде. Члан је Националне
радне групе за биљне генетичке реусрсе при Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде.
Живи у Новом Саду.

