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Образовање:
• 1996 - Доктор биолошких наука, Биолошки факултет Универзитета у
Београду,
• 1991 - Магистар Науке о материјалима, Центар за мултидисциплинарне
студије Универзитета у Београду (просечна оцена 10),
• 1987 - Дипломирани биолог, Биолошки факултет Универзитета у Београду,
(просечна оцена 9,52).
Професионално искуство:
• 2008 - Редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у
Београду,
• 2002 - 2008 - Ванредни професор,
• 1997 - 2002 - Доцент,
• 1992 - 1997 - Асистент,
• 1990 - 1992 - Асистент приправник Пољопривредног факултета
Универзитета у Београду.
Наставна активност:
На основним академским студијама изводи наставу из обавезних предмета
Пољопривредна ботаника (Студијски програм: Ратарство и повртарство и
Студијски програм: Фитомедицина) и Систематика цветница (Студијски програм:
Ратарство и повртарство). На Мастер академским студијама изводи наставу из два
изборна предмета и једног обавезног предмета на Мастер програму “Заштита
животне средине у пољопривреди”. Такође, учествује у настави на докторским
студијама где је главни наставник на 4 изборна предмета.
Зора Дајић Стевановић је била или је сада ангажована на извођењу наставе
на Биолошком факултету Универзитета у Београду (одабрана поглавља на
предмету Примењена ботаника), на Пољопривредном факултету Универзитета у
Новом Саду (предмет Рурална екологија на Мастер програму Рурални туризам) и
на Државном Универзитету у Новом Пазару (предмети Морфологија и анатомија
биљака и Систематика и филогенија цветница).
Била је ментор у 5 одбрањених докторских дисертација и 2 магистарске тезе;
сада је ментор 4 кандидата докторских студија и други је ментор (коментор) у
једној пријављеној докторској дисертацији; била је члан комисије у 5 докторских
дисертација и 3 магистарске тезе и члан више комисија за избор кандидата у

наставна и научна звања на Пољопривредном факултету и другим образовним и
научним институцијама у земљи и земљама у окружењу. Била је ментор
одбрањених 14 мастер радова.
Објавила је један уџбеник (Ботаника), два практикума и шест студија (у
оквиру пројеката FAO, USAID, World Bank, GIZ i Traffic на којима била
ангажована као национални консултант из области биодиверзитета, науке о
вегетацији, биљних генетичких ресурса и лековитог и ароматичног биља).
Научно-истраживачка активност:
Проф. Зора Дајић Стевановић је до сада публиковала укупно 295 радова монографија, поглавља у монографијама, радови у националним и међународним
часописима и саопштења на домаћим и међународним симпозијумима и
конгресима. Од укупног броја радова, 61 је је објављен у међународним
часописима са SCI листе. Проф. Дајић Стевановић је аутор/коаутор 5 националних
монографија, 15 поглавља у националним монографијама, 5 поглавља у
међународним монографијама (Springer, а још 3 поглавља су тренутно у штампи у
публикацији издавача CABI) и 3 прихваћена техничка решења. Радови цитирани
653 пута (RsearchGate).
Обавила је постдокторску специјализацију као стипендиста Royal Society
UK, на Универзитету Sussex, Brighton, UK и John Innes Centre, Norwich, UK
(1997/1998), из области екофизиологије биљака и толеранције на стрес соли.
Обавила је и усавршавање из области реформе високог образовања као
стипендиста DAAD и добитник IMG TEMPUS grant-a на Универзитету Hohenheim,
Немачка (2001).
Учествовала је у реализацији 21 пројекта (научни, истраживачко-развојни и
технолошки) које су финансирали Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, Министарство пољопривреде и Министарство животне средине (различити
називи министарстава у појединим периодима), од чега је руководила 4 пројекта.
Била је учесник 5 међународних пројекта, од којих један FP7 REGPOT (AREA),
учесник у две COST акције, два TEMPUS и два WUS пројекта, 2 билатерална
пројекта, руководилац и/или учесник 3 Rufford пројекта. Сада је руководилац три
билатерална пројекта (DAAD билатерални пројекат са СР Немачком, са Р.
Словенијом, и Р. Хрватском), ко-руководилац велког истраживачког пројекта са Р.
Кином.
Проф. Дајић Стевановић је од 2008 године Председник Асоцијације за
лековито и ароматично биље земаља југоисточне Европе (AMAPSEEC). Члан је
националног одбора за NATURA 2000, национални координатор за биљне
генетичке ресурсе (SEEDNet) и национални и регионални координатор радне групе
за лековито и ароматично биље (ECGR, SEEDNet). Експерт Светске организације
за очување природе (IUCN) и FAO (ESCORENA) у области лековитог биља и
координатор за југоисточну Европу. Члан Европске експертске групе за травњаке.
Рецензент радова већег броја водећих међународних часописа и међународних
пројеката (нпр. Бугарске и Словачке Академије Наука). Председник три
међународне научне конференције и члан научног одбора 12 међународних

научних скупова. Члан уређивачког одбора у 4 међународнa и 3 национална
научна часописа.
Област истраживања: наука о вегетацији, биодиверзитет, лековито и
ароматично биље, фитоекологија, екофизиологија стреса код биљака.
Учешће у управним пословима Факултета (учешће у комисијама, катедри,
институту и сл.):
Учешће у управним пословима Факултета и Универзитета до сада:
Шеф Катедре за агроботанику, председник Комисије за међународну сарадњу
Пољопривредног факултета, члан Савета Министарства животне средине (20122014); члан Универзитета у природи при Универзитету у Београду (2014), члан
управног одбора Института за истраживања у пољопривреди „Србија“ (2000-2003),
члан Управног одбора Института за кукуруз Земун Поље (2010-2013).
Садашње учешће у управним пословима Факултета и Универзитета:
Шеф Катедре за агроботанику, Продекан за науку и међународну сарадњу
Пољопривредног факултета Универзитета у Београду
Члан Савета за квалитет у високом образовању Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Р. Србије (од 2018 -).
Остварена сарадња у земљи и иностранству:
У земљи је остварена научна сарадња са институтима (Институт за
биолошка истраживања „Др Синиша Станковић“, Институт за проучавање
лековитог биља „Др Јосиф Панчић“, Институт за физику, Институт Винча,
Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду, Институт за крмно биље у
Крушевцу, Институт за кукуруз у Земун Пољу, итд.) и факултетима
(Пољопривредни факултет у Новом Саду, Технолошки факултет у Београду,
Хемијски факултет у Београду, Фармацеутски факултет у Београду, Ветеринарски
факултет у Београду, Медицински факултет у Београду и Нишу, Биолошки
факултет у Београду и Новом Саду, ПМФ у Крагујевцу, Технолошки факултет у
Лесковцу, Шумарски факултет у Београду, Државни Универзитет у Новом Пазару,
итд.). Остварена је сарадња са већим бројем универзитета и факултета, у региону и
ЕУ, преко заједничких пројеката и друге сарадње (нпр. Биотехнички универзитет
Словенија, Биотехнички факултет Подгорица, Агрономски факултет Загреб,
Фармацеутски факултет Скопље, Пољопривредни факултет Скопље, Агрономски
универзитет Тирана, Универзитет у Бихаћу, Словеначка Академија наука, Бугарска
Академија наука, Фармацеутски универзитет Ст. Петерсбург, Универзитет Анкара,
Турска – Фармацеутски факултет, Универзитет Јаши, Румунија, као и земаља ЕУUniversity of Vienna and BOKU - Austria, Hohenheim University - Germany, University
of Reading and University of Sussex, UK; University of Athens, Greece, итд).

