Редовни професор и декан Факултета за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду проф.
др Драган Солеша рођен је у Кикинди 10. новембра 1959. године. Технички факултет у Зрењанину
Универзитета у Новом Саду завршио је 1982. године, на истом факултету магистарску тезу
одбранио 1986. године, а докторирао у области информатике у образовању 1999. године. Као
доктор техничких наука са свим потребним референцама у научно-истраживачком и образовном
раду, 2005. године на Универзитету у Новом Саду биран је у звање редовног професора за ужу
научну област информатика. На Универзитету Привредна академија Нови Сад 2010. године биран
је у звање редовног професора за научну област Квантитативне методе и информациони системи.
Проф. др Драган Солеша објавио је осам књига, две међународне монографије и преко 130
научних и стручних радова у домаћим и међународним часописима са рецензијом од значаја за
развој науке из области Информационих технологија, информационих система и информатике у
образовању. Аутор је две међународне монографије ( ''New Media Education'' i ''Society of
Knowledgе'') заједно са проф. др Иваном Герличом са Универзитета у Марибору.
Рецезент је више међународних монографија као и једног међународног часописа са СЦИ ИСИ
листе. Члан је уређивачког тима међународног научног часописа International Journal of Computer
Science: Theory and Application и покретач и уредник ИНФОМЕДИА (International Journal for
Informatics and New Media in Education).
Током своје академске каријере, био је декан Учитељског факултета у Сомбору, затим декан
Педагошког факултета у Сомбору, а 2011. године био је в.д. декан Факултета информационих
технологија у Београду. Од 2013. године је декан Факултета за економију и инжењерски
менаџмент Нови Сад. Самостално је изградио 4 нова студијска програма, од којих је један
„Информатика”, на Универзитету Привредна Академија у Новом Саду, на нивоу основних
академских студија и мастер академских студија. Сви његови студијски програми успешно су
акредитовани.
Проф. др Драган Солеша је, као признати стручњак и експерт за област информатике и
информационих технологија, био учесник и руководилац већег броја домаћих и међународних
пројеката везано за имплементацију информационих технологија и система у савременом
пословању и едукативним процесима. Његов рад је запажен на домаћем високообразовном
простору: од 2004. до 2011. године био је члан конфернције Универзитета Србије (КОНУС-а).
Рецензент је Комисије за акредитацију и проверу квалитета и ЕНИЦ-НАРИЦ центра при
Министарству просвете Републике Србије. Редовни је члан Српске Краљевске Академије научника
и уметника. Добитник је престижног признања “Капетан Миша Анастасијевић“ за значајан
допринос у развоју високог образовања Браничевског округа.

