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НАСТ АВИО-НАУЧНОМ ВЕЋ У ФАКУЛТЕТ А ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Предмет: Из вештај комисИЈе за избор у звање истраживач-приправник, кандидата
Александре Вељо вић , маст. инж . маш.

Одлуком Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, бр. 011/602- 18 од 27. 02 . 2018. именовани смо за чланове Комисије за избор кандидата
Александре Вељовић, маст. инж. маш. у з вање истраживач-приправник.

На основу увида у приложену документациј у и личног познавања кандидата, Комисија
подноси Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука у Крагујевцу :

ИЗВЕШТАЈ

Биографски под аци о кандидату

Ро ђена је 08 . 07. 1993. године у Крагујевцу . Прву крагујевачку гимназију је завршила
20 12. год. са одличним успехом. Исте године је уписала је Факултет инжењерских
н аука у Крагује вцу , на ком е је завршила основне академске студије 2015. године са
просечном оценом 9,63. Завршни рад и з предмета Аутоматско управљање под називом
"Аутоматско одређивање интензитета магнетског поља у циљу детекције помераја'·
одбрани ла је са оценом 1О. Мастер академске студије је завршила 2017. године са
просечном оценом 9,87. Мастер рад из предмета Пројектовање система аутоматског
у прављања под називом "Labview и Siemens ТIА Poгtal у пројектовању сајбер-физ ичких
система" одбранила је са оценом 1О. Докторске студије уписала је 2017. године на
Факултету инжењерских нау ка у Крагујевцу.

Током студија је била корисник стипендије Фонда за младе таленте "Доситеј" за
школску 2014/20 15. годину и стипендије Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републ ике Србије у периодима 20 12-20 14 и 2015-2016. година.
С:1 уж и се енглес ким ј езико м н а нивоу Б2 и немачким јез иком на нивоу А2 .

Била је у чесн ик Фестивала поводом 160 година од рођења Николе Тесле "Трагом
Теслиних открића" на Природно-математичком факултету у Крагујевцу маја 2016.

"
године . На наведеном фестивалу као учесник тима за припрему презентације Теслине
безлопатичне турбине освојила је
Као

учесник

манифестације

2. место .

Европска

Ноћ

истраживача

септембра

2017.

године

през ентов ала је управљање ЗР-ОХ Pioпeer роботом .

ЗАКЉУЧАК
На основу биографских података и до сада показаних резултата у истраживачком раду

и на студијама, Комисија закључује да А л ександра Вељовић, маст. инж . маш . испуњава

з аконске у сл ове п рема Закону о нау чно-истраживачкој делатности , да буде изабрана у
з вање

истраживач

-приправник

и

предлаже Научно-наставничком

већу

Факултета

инжењерски х наука у Крагујевцу да донесе одлуку о избору Александре Вељовић ,
маст. инж . маш . у звање истраживач

- приправник.
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