УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

/_,(". /'Ј_, 20 /Ј ГОА

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИ Х НА УКА

KPAI ""ЕВАЦ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Предмет:

И зве штај

ко\111с11је за

юбор

)

з вање

нстраж11вач-пр1 1Правш1к

ка11д 11дата

Ж11ва11е Јова 11о виl~. маст. 11н ж. \1аш .

Одлуком Н аставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, бр. О 1-1

14788-21

од

20. 12. 2018

године именовани смо за чланове Комисије за избор кандидата

Живане Јовановић, маст. инж . ма ш . у звање истраживач-приправник . Комисија је у
саставу:

1.

др

Фатима

Живић ,

доцент,

Факултета

инжењерских

наука

Уни верзитета

у

Крагујевцу.

Ужа научна област: Производн о машин ство.

2.

др

Слободан

Митровић ,

редовни

професор,

Факултета

инжењерски х

наука

Ун и верзитета у Крагујевцу.
Ужа научна област: Производно машинство.

3.

др Мирослав Трајановић, редо вни професор, Машинског факултета Универз итета у
Нишу.

Ужа научна област: Производ ни с истеми и техн ологије.

l la

основу ув ида у пр1 1Ложе н у докумс 111 ацнј:у н л 11ч1юг познавања кандидата. Ком11снја

1юднос11

1Iастав 110-научном

веl1у Фякултста и11жењсрск11 х наука:

ИЗВ Е ШТА.Ј

1.

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КА НДИДАТУ :

18.

Живана Ј ован о вић рођена је

школу

" Аца

Алексић"

у

а прила

1990.

Алекса ндровцу,

године у Круш ев цу. Завршила је основ ну

а

након

тога

Гимн аз иј у

у

Кру шевцу,

прир од н о-матем атички смер.

Ш колске

2009/20 1О.

године уписала ј е Факултет инжењерских наука у Крагујевцу, смер

маши нско инжењерство. Основне академске студије завршила је

2016.

године на сме ру

1ашинско инжењерство, модул Производно машинство са просечном оценом

8,00.

Завршни рад из предм ета Произ водне технологиј е "Анализа и пр имена фрикцион ог
за варивања мешањем", под менторством проф. др Н аде Ратков ић , одбранила је оце ном

10.
Мастер

академске

студије

на

смеру

маши нско

инже њерство

модул

П роизводно

2016/20 17. године на Факултету инжењерских наука у
2018. године са просечном оценом 8,93 . Мастер рад из

машинство уписал а је школске

К ра гујевцу, и завршла их

предмета Наука о заваривању "Анализа и прим е на б иоматериј ала са п осеб ни м освртом

на зава рљ ивост металних биоматериј ала", под ме нторством проф. др Наде Ратко вић,
одб ранла ј е оцен ом

1О.

Докторске а кадемске студије упи сала ј е школс ке

2018/20 19.

године на Факултету

инжењерских наука у Крагујевцу, науч н а област Машинско инжењерство.
Служи се енглеским и немачким ј езиком у свом раду користи зна чајан број софтвера.
Одли чно

познај е

програмске

пакете

за

геом етријско

моделирање

делова:

AutodeskA utoCad, Catia, Autodesk lnventor, програмски пакет за модел ирање
симула цију методом коначних елемената SIMUFACT, програмске пакете за креирање
обраду векторске и растерске графике: AdobePhotoshop, CorelDRA W.

и
и

З А КЉУ ЧАК

l la ос н ову

б 1 юграфск 11х података 11 до са:щ покюаних резултата у 1 1страж11Вач ком раду н

на сту111 1ј а м а, Ком 11с ~1ј а за кључ ује да Ж1ша н а Јова1юв 11 ћ. r.1аст. инж. маш. Исну1 ьава
зако 11скс усло ве према Зако ну о нау чно 11 с1 ражи ва чкој делатности ("Сл ужбен~1 глас 11ик

РС" бр.

110/2005. чл. 73 до 78) 11 чла 11 а 123 Факултета инжењерск ~1 х 11 аука у Крагујев цу
/2262 од 02.07.2018. год~ 111е) . .'1а буде изабрана у зваље 11страж11 вач 11р1111рав ни к. Ком ис иј а п редлаже 1l асгав но-нау чном већу Факултета 11 нжењерскил

(број

О 1- 1

11аука у Крагујевцу да до несе одлук) о r пбору Жи ва не Ј овановић у звање 11страж11 вач 
пр111 1 рав 11и к.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1.
др Фатима Живић, до цент,

Факултет инжењерс ких нау ка Универзитет, у Кра гујев цу.
Ужа научна област: Производно машин ство.

2.
др Слобода н Митро вић, редовни професор,
Факултет инже њерс ких наука, Универзитет у Крагујевцу .
Ужа научн а област: Производно машинство.

з. ~'(J.UoM 1 СЈ

др Миро~ав Трајановић, редовни професор,
Машин ски факултет, Униве рз итет у Ниш у.
Ужа научна област : Производ ни с истеми и техн ологиј е.

