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НАСТАВНОМ ВЕЋУ
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ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
У ПРОКУПЉУ

На основу одлуке Наставног већа Високе пољопривредно-прехрамбене школе
струковних студија у Прокупљу и решења директора школе бр. 2468 од
27.12.2013. године, именовани смо у Комисију за писање реферата за избор
кандидата у звање професора Високе школе струковних студија за уже научне
области ратарство и семенарство.

На основу прегледане документације, Комисија подноси следећи

ИЗВЕШТАЈ

На конкурс за радно место наставника за избор у звање и на радно место
професора струковних студија за ужу научну област ратарство и семенарство,
расписаном у листу "Послови" Националне службе за запошљавање, од
25.12.2013. године јавио се кандидат: др Драган Мишић.

Биографија
Драган Мишић је рођен 16.03.1968. године у Алексинцу. Завршио је 1987. године
Средњу пољопривредну школу ратарског смера у Алексинцу. Исте године уписао
је Пољопривредни факултет у Земуну на ратарском смеру и на њему дипломирао
20.2.1993. године. Тема дипломског рада је била: „Анализа дораде семена два
полиплоидна Ал - хибрида шећерне репе, произведеног у 1991/92. години". Од
1993 до 1998. године Драган Мишић је радио у ПИК-у Алексинац као руководиоц
радне јединице. На Пољопривредном факултету у Новом Саду 1994. године је
уписао специјалистичке
студије
из области
семенарства
и одбранио
специјалистички рад под насловом: „Утицај локалитета и године на принос и
квалитет дорађеног семена шећерне репе" дана 2.2.1996. и на тај начин стекао
звање специјалисте за Семенарство. На истом факултету 1996. године уписује
магистарске студије а 2.11.2001. године одбранио је магистарски рад под
насловом: „Фенотипска пластичност различитих сорти дувана" и овим стекао
академско звање магистра пољопривредних наука.
Од 2001 до 2009. године Драган Мишић ради у Фабрици дувана у Нишу на
пословима истраживача на селекцији и производњи дувана. Одлуком од
20.09.2010. године изабран је у звање предавача на Високој здравствено санитарној школи струковних студија „Висан" у Београду. На Пољопривредном
факултету у Земуну 23.05.2013. године одбранио је докторску дисертацију под
насловом: „Наслеђивање квантитативних особина дувана у Ф1 и Фг генерацији" и
тиме стекао звање доктора биотехнчких наука - област ратарства.
Одлуком Наставно-научног већа Високе здравствено-санитарне школе струковних
студија ,, Висан" Београд од 27.09.2013. године донета је одлука о његовом
именовању у звање професора струковних студија где и данас држи наставу.

Наставна активност и педагошко искуство
На основу одлуке Наставно-научног већа Високе здравствено-санитарне школе
струковних студија ,, Висан" Београд од 20.09.2010. године Драган Мишић је
изабран у звање предавача из групе општеобразовних предмета.
Одлуком Наставно-научног већа Високе здравствено-санитарне школе струковних
студија ,, Висан" Београд од 27.09.2013. године именован је у звање професора
струковних студија где држи наставу из групе општеобразовних предмета и
екологије.
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Анализом наведених података, Комисија

ЗАКЉУЧУЈЕ:
1. Пријављени кандидат, др Драган Мишић је доктор из области одговарајуће
за звање наставника струковних студија,
2. Кандидат, др Драган Мишић успешно је обављао послове наставника из
више предмета и има довољно педагошког искуства у држању наставе,
3. Кандидат, др Драган Мишић је показао добре резултате у свом научноистраживачком раду у оствареним резултатима рада,
4. Имајући наведено у виду, Комисија сматра да кандидат др Драган Мишић
испуњава услове предвиђене законом о високом образовању и Статутом
Високе пољопривредно-прехранбене школе струковних студија у Прокупљу
за избор у звање професора Високе школе струковних студија за ужу научну
област ратарство и семенарство.

Комисија једногласно

ПРЕДЛАЖЕ
НАСТАВНОМ ВЕЋУ И ДИРЕКТОРУ

Високе пољопривредно-прехрамбене школе струковних студија у Прокупљу да за
професора струковних студија за ужу научну област ратарство и семенарство
изабере др Драгана Мишића.

У Новом Саду и Прокупљу, 10.01.2014. године
ЧЛАНОВИ КОМИ

др Јан Боћански, редовни професор
Департман\за ратарство и повтарство,
Пољопривредни факултет Нови Сад
(ПредсеДник Комисије)

/

др Јова^ Црнобарац, редовни профе!фр
Департман за ратарство и повртарство,
Пољопривредни факултет Нови Сад

др Ивица Станчић, професор струковних
студија ВППШ Прокупље

