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Ужа научна односно уметничка област Ликовна култура 
Академска каријера 
 година институција област 

Избор у звање 2016 
Висока школа струковних студија за 
васпитаче у Шапцу 

Ликовна култура 

Докторат / / / 
Специјализација / / / 

Мастер студије 2015 
Факултет примењених уметности, 
Универзитет уметности у Београду 

Примењена уметност 

Диплома 2014 
Факултет примењених уметности, 
Универзитет уметности у Београду 

Примењена уметност 

Списак предмета које наставник држи у текућој школској години 

 назив предмета      врста студија 

1. Методика ликовног васпитања I основне струковне студије 
2. Методика ликовног васпитања II основне струковне студије 
3. Визуелно-просторни медији специјалистичке струковне студије 
4. Ликовне поетике на дечјем узрасту специјалистичке струковне студије 
Репрезентативне референце (не више од 10) 

1. 
Сарадник и излагач на трећој дидактичкој изложби: Мудрост чула, Дечји културни центар, Београд, 
2015. 

2. Самостална изложба: Дистопија, одржана у галерији Културног центра, Шабац, 2015. 

3. 
Реализација мурала: Omnia mutantur nos et mutamur in illis и Festina lente, мурали реализовани у 
Шабачкој гимназији, Шабац, 2015. 

4. 
Партиципација у програму Outside Project, Центар за међународне уметничке студије (La Corte Arte 
Contemporanea), Фиренца, 2013. 

5. 
Награда из Фонда Бранко Шотра најбољем студенту током студирања на мастер академским 
студијама, за школску 2014/2015. 

6. 
Награда из Фонда Александар Томашевић за најбољи годишњи успех на мастер академским 
студијама, за школску 2014/2015. 

7. 
Учешће у колективној изложби: пројекат Black Box реализован у склопу манифестације Миксер 
фестивал, Београд, 2015. 

8. 
Учешће у колективној изложби: Потрага за уметности, реализована у склопу манифестације Ноћ 
Музеја, Шабац, 2014. 

9. 
Учешће у колективној изложби: Уметност је женског рода, Градска галерија удружења, Краљево, 
2016. 

10. 
Самостална изложба, организатор Удружење ликовних стваралаца Шапца, Библиотека шабачка, 
Шабац ( заказана за септембар 2017.) 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
*Стипендиста општине Шабац за студента из области уметности, школске 2012/2013. године  
*Стипендиста Фонда за младе таленте – Доситеја, за школску 2013/2014. и 2014/2015. Годину 
*Сарадник на ликовној радионици за децу и омладину ометену у развоју у којој су учествовали домови 
Сремчица и Београд, одржаној у Дечјем културном центру у Београду, 2015. 
*Поседује сертификат енглеског језика: Cambridge English Level 2 Certificate in ESOL International (Advanced), 
Certificate in Advanced English, Council of Europe, Level C1 
*Члан Удружења ликовних стваралаца Шапца и редовни учесник на изложбама (2010-2017.) 

 
 




