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1.

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:

Одлука број О 1-1 /2805-5, Наставно-научног већа Факултета инжерских наука, од

2.

05.09.2018.

год.

Датум и место објављивања конкурса:

"Послови" бр . 794 од 12.09.2018. год.
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за кој у је расписан конкурс:
1 сарадник у звању асистента за ужу научну област Машинске конструкције и механизација
4 . Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области

за коју је изабран у

звање, датум избора у звање и установа у кој ој је члан ком исије запослен :

\.

Др Блажа Стојановић, ванр. проф" Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу,
Ужа научна област: Машинске конструкције и механизација

2.

Др Добривоје Ћатић, ред. проф" Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу ,
Ужа научна област: Машинске конструкције и механизација

3.

Др Зорица Ђорђевић , ванр. проф., Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу,
Ужа научна област: Машинске конструкције и механизација

4.

Др Иван Милетић, доцент, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу,
Ужа научна област: Машинске конструкције и механизација

5.

Др Милан С. Банић, доцент, Машински факултет Универзитета у Нишу,
Ужа научна област: Машинске конструкције

5.

Пријављени кандидати:

1.

Сандра Величковић, мастер инж. маш.
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1.

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА

Име, име једног родитеља и презиме:

Сандра Ненад Величковић

2.

Звање:

Мастер инжењер машинства

3. Датум и место рођења, адреса:
26.07. 1989. год" Крагујевац, Јована Скерлића бб , 11320 Велика
4. Установа или предузеће где је кандидат тренутно запослен

Плана
и професионални статус:

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, сарадник у настави

5.

Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:

2008/2009.

уписане,

20 11 .

завршене Основне академске студије, Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет у

Крагујевцу, модул: Машинске конструкције и механизација, просечна оцена

20 11/2012.

уписане,

2013.

завршене мастер академске студије, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу,

модУл: Машинске конструкције и механизација, просечна оце на

6.

9,07 - инжењер машинства.

10,00 -

мастер инжењер машинства.

Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
проrрама, просечна оцена током студи ј а, научна област и стечени академски назив:

7.

Наслов специјалистич ког рада, односно магистарске тезе:

8.

Универзитет, Факултет, назив студијског проrрама докторских студија, година уписа, научна област и просечна оцена:

Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Машинско инжењерство,
механизација, просечна оцена:

9.

20 13" Машинске конструкције и

10,00.

Наслов докторске дисертације, година одбране и стечено научно звање:

Пријављена докторска дисертација под насловом "Развој и оптимизација алуминијумских

нанокомпозита за израду

триболошких елемената" (у фази израде).

1О.

Знање светских језика

-

наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро, задовољавајуће:

Енглески језик, чита - одлично, пише - одлично, говори - добро.

11.

Област, ужа област:

12.

Место и ТРаiање специј ализација и студ ијских боравака у иностран ству (ЗО и више дана):

КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ

111

Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма., трајање запослења и звање

- навести сва

звања):

-

У ниверз итет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, истраживач сарадник,
У ниверз итет у Крагујевuv, Факултет инжењерских наука, и страживач сарадник,

20 14-2017.
20 17- до данас .

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА

IV

Чланство у СТРVЧНИМ и научним асоцијацијама:

-

v

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИДОПРИНОС

Сандра Величковић има објављене следеће радове:
Категорија М22:
Категорија М23:
Категорија М24:
Категорија МЗЗ:
Категорија М34:
Категорија М51:
Категорија М52:
Категорија М54:

2
2
2
16
2
2
7
3

Кандидаткиња је аутор или коаутор

36 радова из уже
8 радова.

научне области Машинске конструкције и механизација за коју је

расписан Конкурс, од чега је први аутор на
Учествовала ј е у реализацији

2 домаћа пројекта.

Изабрана је за студента генерације на мастер академским студијама 2013 .године.
Члан Комисије за промоциј у Факултета инжењерск их наука Универзитета у Крагујевцу, од ш колске 2015/2016.године

Поседује сертификат о похађању летњу школе под називом "Интелигентни материјали будућности" на Силесиан
Технолошком Универзитету, Машински факултет, Гл ивице у Пољској.

ПЕДАГОШКА СПОСОБНОСТ И ДОПРИНОС У НАСТАВИ

VI

На Факултету инжењерских наука Универзитета у Кра гујевцу изводила вежбе из следећих предмета:
Отпорност материјала,

20 13. -

до данас,

Испитивање машинских конструкција,
М ашински еле менти,

20 14. -

20 13. - 20 15.

до данас,

П оузданост маш инских система,

20 14.

2, 2015 - до данас,
2015 - до данас,
Трибологија машинских система., 20 18 - до данас.
Механ ич к и преносниц и

Механич к и преносници ,

Кандидаткиња Сандра Величковић је у периоду од школске

201 3/20 14. до 2017/2018. имала 4,53 просечан

недељни број

ч асова одржане наставе у току школске године.

VII

АНАЛИЗАРАЛАКАНЛИЛАТА

Просечна оцена Основних академских студија:
Просечна оцена Мастер академских студиј а:
Дужина студирања:

9,07

10,00

5 година

Приј ављена докторска дисертација под насловом "Развој и оптимизација алуминијумских

нанокомпозита за израду

триболошких елемената"

Сандра Величковић је на приступним вежбама добила просечну оцену

5

2

МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ FдПЛИЛ _ТА

VIII

Кандидаткиња Сандра Вел ичко вић , мастер инжењер машинства, испуњава услове предвиђене одредбама Закона о

-.

високом образовању, Стаrута Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Правилника о ближим
условима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука у Крагујевцу за избор сарадника у звању асистента
за ужу научну област Машинске конструкције и механизација.

ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАПЛИЛАТА У ОЛРЕЂЕПО ЗВАЊЕ САРАЛПИКА

IX

На основу просеч них оцена на основним и мастер академским студиј ама, оцене добијене на приступ ним вежбама,
педагошког искуства, дужине студира ња, научноистраживачких резултата, учешћа у реализацији пројеката и закључака
на основу интервјуа, сагласно Закону о високом образовању, Статуту Факултета инжењерских наука У ниверзитета у
Крагујевцу и Правилни ку о бл ижим усл овима за избор у звање сарадника Факултета инжењерских наука у Крагујевцу,
Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука У ниве рз итета у Крагујевцу да усв ој11
Извештај

11

ка нд11датю1њу Сандру Величковић, маст. инж. маш. изабере за сарад ника у звању асистента з а ужу

н аучн у о бл аст Машинске констру кциј е

11

механизациј а на од ређ ено време од три годин е.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

1.

~~0-l'D ~J
Др Блажа Стојановић, ванр.

проф., Факултет инжењерских наука

Универзитета у Крагујевцу
Ужа научна област: Маш инске конструкције и механизациј а,

2.

~#.1 ~µ//-

Др Добривоје ~ ред. проф., Факултет инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу
Ужа научна област: Машинске конструк ције и механизација,

з. ~y>==v- l;}oi,~
Др Зорица Ђорђевић,

ванр .

проф., Факултет инжењ ерских наука

Универзитета у Крагујевцу
Ужа научна област: Машинске конструкције и механ изација,

4.

&~с_'"'~~ t/ьQ#-

Др Jil'?aн Милетић, доцент, Факултет инжењерских наука Универзитета
у Крагујевцу

Ужа нь;:ст: Мзш
~ иј е и механизација,

s.

v

G

Др Милан С. Банић, доцент, Машински факултет у Н и шу, Универз итет
у Нишу

Ужа научна област: Машинске ко нструкције .
У Крагујевцу
1 7. 1 0.20 1 8 . rодине
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