
Образац  4 
АКАДЕМИЈА КЛАСИЧНОГ СЛИКАРСТВА 
 

 ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 
НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА „MБ“ 

за поље уметности  (Ликовне и примењене уметности) 
 

- обавезна садржина - 
(Свака рубрика мора бити попуњена) 
(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)  
 

I      ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 
1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
 
2. Датум и место објављивања конкурса: 
 
3. Број наставника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс: 
 
4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је 

изабран у звање, датум избора у звање и установа у којој је члан комисије запослен: 
 
5. Пријављени кандидати: 
 

II      БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 
1. Име, име једног родитеља и презиме: 
 
2. Звање: 
 
3. Датум и место рођења, адреса: 
 
4. Установа или привредни субјект или друго правно лице где је кандидат тренутно запослен и 

професионални статус: 
 
5. Година уписа и завршетка основног високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског 

програма (студијска група), просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:  
 
6. Година уписа и завршетка мастер, специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, 

факултет, назив студијског програма, просечна оцена током студија, научна/уметничка област и стечени 
академски назив: 

 
7. Наслов/програм специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 
 
8. Универзитет, факултет, назив студијског програма докторских студија, година уписа, научна/уметничка 

област и просечна оцена: 
 
9. Наслов докторске дисертације односно докторског уменичког пројекта, година одбране и стечено 

научно/уметничко звање: 
 
10. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, добро,  

задовољавајуће: 
 
11. Научна/уметничка област, ужа научна/уметничка област: 
 
12. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству (30 и више дана):  
 
13. Кретање у професионалном раду (установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање 

- навести сва звања): 
 

14. Датум пријаве на конкурс за избор у претходно наставничко звање: 
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III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

1.1. РЕЗУЛТАТИ УМЕТНИЧКОГ РАДА 

 
1. Остварени резултати кандидата категорије ЛП10 (аутор(и), назив дела, година):  

a) укупно у ранијем периоду 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 
 

2. Остварени резултати кандидата категорије ЛП20 (аутор(и), назив дела, година): 
a) укупно у ранијем периоду 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 
3. Остварени резултати кандидата категорије ЛП30 (аутор(и), назив дела, година): 

a) укупно у ранијем периоду 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 
4. Остварени резултати кандидата категорије ЛП40 (аутор(и), назив, година): 

a) укупно у ранијем периоду 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 
5. Остварени резултати кандидата категорије ЛП50 (аутор(и), назив, година): 

a) укупно у ранијем периоду 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 
6. Остварени резултати кандидата категорије ЛП60 (аутор(и), назив, година): 

a) укупно у ранијем периоду 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 
7. Остварени резултати кандидата категорије ЛП70 (аутор(и), назив, година): 

a) укупно у ранијем периоду 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 
8. Број самосталних радова кандидата из уже области за коју се бира:  

a) укупно у ранијем периоду 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 
 

9. Број остварених бодова (навести у којим су групама резултата остварени): 
a) укупно у ранијем периоду 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 

 
10. Кандидат испуњава услове за ментора докторског уметничког пројекта, у складу са стандардом 9? 

a) да 
б) не 
 

11. Остало: 
 

 

1.2. РЕЗУЛТАТИ НАСТАВНОГ РАДА И АНГАЖОВАЊЕ У РАЗВОЈУ НАСТАВЕ 

 
а) Ако се кандидат први пут бира у наставничко звање и заснива радни однос на Универзитету „МБ“ 
 
1. Назив приступног предавања из уже уметничке/теоријско-уметничке области: 
 
2.    Позитивно оцењено приступно предавање из уже уметничке/теоријско-уметничке области: 

a) да 
б) не 

 
б) Ако кандидат има претходно искуство у педагошком раду 
 
1. Позитивна оцена педагошког рада на основу оцене факултетске комисије за квалитет наставе (обавезна 
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позитивна оцена добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода) 
уколико има педагошко искуство: 
 

2. Остало: 
 

 
1.3. Обавезни услов за избор у звање ванредног професора и редовног професора 
РЕЗУЛТАТИ У ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УМЕТНИЧКО-НАСТАВНОГ ПОДМЛАТКА 

 
1. Број репрезентативних референци у ужој уметничкој области за коју се бира: 

a) укупно у ранијем периоду 
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање 
 

2. Менторство одбрањеног завршног рада на мастер академским студијама, односно дипломских радова и 
магистарских теза (име и презиме студента, ужа научна област и наслов рада, датум одбране): 
 

3. Учешће у комисијама за одбрану завршних радова на мастер академским студијама, односно дипломским 
радовима и магистарских теза (име и презиме студента, ужа научна област и наслов рада, датум одбране): 
 

4. Учешће у комисијама за оцену пријављених докторских дисертација и докторских уметничких пројеката 
(име и презиме докторанта, ужа научна/уметничка област и наслов дисертације/докторског уметничког 
пројекта, датум одобрења) 
 

5. Учешће у комисијама за одбрану докторских дисертација и докторских уметничких пројеката (име и 
презиме докторанта, ужа научна/уметничка област и наслов дисертације/докторског уметничког пројекта, 
датум одбране): 

 
6. Менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа научна/уметничка област, наслов 

дисертације/докторског уметничког пројекта, датум када је израда дисертације/докторског уметничког 
пројекта одобрена и датум именовања кандидата за ментора): 
 

7. Менторство одбрањених докторских дисертација/докторских уметничких пројеката (име и презиме 
докторанта, ужа научна/уметничка област, наслов дисертације/докторског уметничког пројекта и датум 
одбране): 
 

8. Остало: 
 

 

2. ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 

2.1. СТРУЧНО-ПРОФЕСИОНАЛНИ ДОПРИНОС 

 
1. Руковођење или учешће на уметничким пројектима: 

 
2. Остало: 

 
 

2.2. ДОПРИНОС АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

 
1. Чланство у националним или међународним стручним, струковним или културним организацијама 

или институцијама 
 
2. Учешће у раду органа и тела академије класичног сликарства и Универзитета „МБ“: 

 
3. Израде професионалних уметничких експертиза и рецензирање уметничких радова и пројеката 

 
4. Учешће у комисијама за избор у звање наставника и сарадника: 

 
5. Учешће у уређивању националних и међународних уметничких и других часописа 

 
6. Учешће у организационим одборима скупова 
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7. Међународне награде и признања за уметнички допринос 
 
8. Остало: 

 
 

2.3. САРАДЊА СА ДРУГИМ ВИСОКОШКОЛСКИМ И НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИМ 
ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 
 
1. Учешће у програмима размене наставника и студената (мобилност): 

 
2. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у иностранству: 

 
3. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма са другим у земљи: 

 
4. Учешће у изради и спровођењу студијских програма заједничких са иностраним факултетима: 

 
5. Остало 
 

 
IV   АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА 

(на једној страници куцаног текста) 
 
 

V   МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У 
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО 

(на 1/2 странице куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан) 
 
 

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за 
избор у звање. 

VI   ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ 
НАСТАВНИКА 

 
                           ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 

1. __________________________ 
 

2. __________________________ 
 

3. __________________________ 
 
НАПОМЕНА: 
Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста. 
Разврставање и рангирање уметничких референци врши се према Анексима Правилника о критеријумима 
за избор у звање наставника Универзитета „МБ“  у Београду.  
Оцена испуњености услова за избор у звање врши се према Правилнику о критеријумима за избор у звање 
наставника Универзитета „МБ“  у Београду.  
Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, 
дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај 
односно да унесе своје издвојено мишљење. 
 

VII   ТАБЕЛА-САЖЕТАК 
 

 


