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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ЗА НАСТАВНИКА:  Ана Кецман Милетић 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  

Ана Душан Кецман Милетић 

2. Звање наставника (ако постоји), датум избора и институција која је извршила избор 
(навести и претходна звања, ако их је било, са датумима избора): 

Предметни наставник, Доцент, Универзитет Метрополитан, 2014 – 2019 

Предметни наставник, Доцент, Универзитет Метрополитан, 2011 – 2014 

Предметни наставник, Доцент, Факултет информационих технологија, 2009 - 2011 

3.  Датум и место рођења, адреса: 

12.05.1976. Београд, Прешевска 124 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: 

Предметни наставник, Доцент, Универзитет Метрополитан 

5.  Година уписа и завршетка основних студија: 

1994-1998. Теолошко-катехетски институт 

2002-2006. Академија лепих уметности 

6.  Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама: 

Теолошко-катехетски институт, 4.68 

Графички дизајн, Академија лепих уметности, 9.82 

7.  Година уписа и завршетка магистарских или мастер студија: 

Стечена диплома основних студија одлуком Универзитета уметности има 

eквивалент Мастер нивоа 

8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на магистарским или мастер 
студијама: 

Графички дизајн, Академија лепих уметности, 10 

9.  Наслов магистарске или мастер тезе и година одбране тезе: 

Тотал дизајн модне куће „Артиса“ – 2006. 

10. Наслов докторског рада из области уметности (ако постоји): 

/ 

11. Факултет, универзитет и година одбране докторске дисертације: 

/ 

12. Образовање стечено у високом образовању (звање): 

               Дипломирани Графички дизајнер - мастер 

13. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

/ 

14. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло добро, 
добро, задовољавајуће 

Енглески језик: читање - врло добро, писање - добро, говор - добро 
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15. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Примењене уметности, графички дизајн, визуелне комуникације, дизајн публикација, 
дизајн паковања и плакат 

 

  2    КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

Година запослења, установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и 
звање, одн. назив посла (навести прво садашње,а па онда претходна запосшења): 

Октобар 2014 – Фебруар 2019, Универзитет Метрополитан, 4 године и 5 месеци, 
предметни наставник 

Март 2011 – Октобар 2014, Универзитет Метрополитан, 3 године и 8 месеци, 
предметни наставник 

Октобар 2009 – Фебруар 2011, Факултет Информациних технологија, 1 година и 5 
месеци, предметни наставник 

Јул 2008 – Март 2011, графички атеље „Беоливе”, 2 године и 9 месеци, графички 
дизајнер 

Септембар 2006 – јун 2008, слободни уметник, 1 година и 10 месеци, графички 
дизајнер  

Фебруар 2003 – август 2006, Креативно-едукативни центар за ментално недовољно 
развијене особе, 3 године и 6 месеци, аутор и наставник креативне наставе 

Јануар 1999 – јун 2002, Зајкон Принт, 3 године и 6 месеци, графички дизајн и 
припрема за штампу 

          

  3   ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И УМЕТНИЧКИМ  АСОЦИЈАЦИЈАМА 

/ 

  4   ДОСАДАШЊИ НАСТАВНИ РАД (попуњава кандидидат који има наставничко искуство) :  

 

А.  Претходни наставни рад (пре рада на факултету где сада радите): 

1. Предмети које је кандидат евентуално предавао, фонд часова, година студија и 
студијски програм предмета, и школске године у којој је предмет држан) 

/ 

2. Педагошко  наставничко искуство (наведите од које године сте ангажовани у 
настави, у ком звању, и назив факултета и универзитета): 

/ 

3. Учешће у настави у својству асистента (вести године,  научну област, факултет) 

/ 

     Б.  Садашњи наставни рад (за избор у виша наставна звања – ванредни професор и 
редовни професор) 

Доцент 

1. Назив предмета, година студија и фонд часова и студијски програм (по један у реду): 
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АД161 Процеси и технике графичког дизајна – 2 часа предавања + 3 часа вежби – 
Графички дизајн 

АД211 Графички дизајн 1 – 2 часа предавања + 3 часа вежби – Графички дизајн 

АД310 Дизајн паковања 1 – 2 часа предавања + 3 часа вежби – Графички дизајн 

АД312 Дизајн паковања 2 – 2 часа предавања + 3 часа вежби – Графички дизајн 

АД321 Дизајн публикација 1 – 3 часа предавања + 3 часа вежби – Графички дизајн 

АД322 Дизајн публикација 2 – 3 часа предавања + 2 часа вежби – Графички дизајн 

2. Руковођење – менторство, специјалистичких радова, магистарских  и мастер теза 
(навести број теза): 

Менторство завршних радова Основних академских студија Универзитета 
Метрополитан – преко 40 завршних радова 

3. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа 
научна област и наслов дисертације): 

/ 

4. Извођење наставе на универзитетима ван земље (назив универзитета, назив 
предмета, година): 

/ 

5. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, магистарских 
теза и докторских дисертација (број одбрана): 

Учешће у комисијама за одбрану завршних радова Основних академских студија 
Универзитета Метрополитан – око 30 

6. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 

/ 

7. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов,  аутор, година 
издавања, издавач): 

Предавања и вежбе за е-леарнинг начин студирања на Универзитету Метрополитан 
за 6 предмета: 

АД161 Процеси и технике графичког дизајна, Ана Кецман Милетић, 2019. 
Универзитет Метрополитан 

АД211 Графички дизајн 1, Ана Кецман Милетић, 2018. Универзитет Метрополитан 

АД310 Дизајн паковања 1, Ана Кецман Милетић, 2019. Универзитет Метрополитан 

АД312 Дизајн паковања 2, Ана Кецман Милетић, 2018. Универзитет Метрополитан 

АД321 Дизајн публикација 1, Ана Кецман Милетић, 2018. Универзитет Метрополитан 

АД322 Дизајн публикација 2, Ана Кецман Милетић, 2019. Универзитет Метрополитан 

8. Награде и признања универзитета, педагошких и научних    асоцијација: 

Повеља за посебан допринос у раду на Универзитету Метрополитан – 2017, Београд 

9. Мишљење студената о педагошком раду наставника, ако је формирано у складу са 
општим актом универзитета (попуњава декан на основу анкета студената у последњих 
пет година, а односи се на кандидате који су наставници Универзитета Метрополитан):
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Доцент Ана Милетић има високе оцене на анонимним анкетама из предмета које води – 
анкете су дате у прилогу. По свим датим критеријумима има одличну оцену. (декан проф. 
Др. Ум. Катарина Капларски) 

10.  Остало 

ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНТСКИХ ИЗЛОЖБИ ФДУ УНИВЕРЗИТЕТА МЕТРОПОЛИТАН: 

2011 – Миксер Хаус – припремљени студентски радови 

2012 – Сајам образовања – припремљени студентски радови 

2012 – Галерија Службени Гласник – припремљени студентски радови за изложбу коју је 
организовала колегиница Неда Тодоровић 

2013 – Галерија Фресака  –  тема изложбе „Средњи век и дизајн“ коју је организовала 
колегиница Светлана Смолчић Макуљевић, укључивала је рад ван наставе са неколико 
студената са којима сам заједно изводила папирни манастир, брошуру и постере који су 
били део целокупне изложбе, организацију и поставку изложбе. 

2013 – Кућа Краља Петра I  –  одабир и припремање студентских радова, премеравање 
простора, цртање простора који је послат декану Ненаду Перићу и професорима како би се 
што боље организовали за поставку изложбе, учествовање у качењу и скидању радова. 
Тражење штампарија за штампу радова са најповољнијим ценама због уклапања у буџет. 
Такође сам осмислила име за годишње изложбе „ДизајнУм“. Први каталог сам за ову 
изложбу преправљала, дорађивала и припремала за штампу. 

2014 – Галерија Прогрес – извођење, припремање и организација материјала за изложбу 
коју је организовала колегиница Светлана Смолчић под темом „I светски рат у породичним 
албумима“. Урадила сам дизајн и прелом каталога и тајмлајна. Прикупила слике од 
студената, обрадила фотографије, прикупила део текста, преломила и дизајнирала каталог 
и тајмлајн. Тражила најповољнију штампарију за штампање каталога, однела припрему за 
штампу, испратила процес штампе и преузела готове каталоге за отварање изложбе. Буџет 
за ову изложбу обезбедила је делом или у целости колегиница Светлана Смолчић 
Макуљевић. 

2014 – Галерија Пароброд – припремање студентских радова, учествовање у организацији, 
преношењу, качењу, скидању и враћању радова. 

2015 – Галерија Жад – припремање студентских радова, учествовање у организацији, 
преношењу, качењу, скидању и враћању радова. 

2016 – Галерија Пароброд – припремање студентских радова, учествовање у организацији, 
преношењу, качењу, скидању и враћању радова. Један део изложбе је имао и посебну 
тематику „Папирне играчке великог формата“ коју сам заједно са студентима изводила у 
настави и ван наставе. Материјал за ове играчке су сакупили и студенти и ја тј. нисмо имали 
буџет. 

2016 – Галерија Службени Гласник – припремала студентске радове за изложбу коју је 
организовао колега Борис Кузмановић под темом „Илустарт 01“.  

2017 – Галерија Про3ор  (Професорска изложба) – поставка сопствених радова, скидање 
радова и коришћење сопственог превоза. 

2017 – Ноћ Музеја  – Универзитет Метрополитан – извођење радова заједно са неколико 
студената који су учествовали у изложби, донела сам део свог покућства како би део 
изгледао квалитетније, користећи свој превоз. 

2017 – МетАрт – Универзитет Метрополитан – припремање студентских радова, 
учествовање у качењу радова. 
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2018 – Галерија Прозор - Плакати Trans2Work – извођење плаката са студентима на тему 
равноправности и једнаких могућности за високо образовање и успешну каријеру студената 
са хендикепом у оквиру пројекта Trans2Work коју је иницирала деканка Катарина Капларски. 
Студенткиња Милена Стефановић овом приликом је добила награду за плакат на фестивалу 
„Дев9“. 

2018 – Галерија Пароброд - Универзитет Метрополитан - припремање студентских радова, 
учествовање у организацији, преношењу, качењу, скидању и враћању радова. 

 

ОСМИШЉАВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ БЕСПЛАТНИХ РАДИОНИЦА: 

2013 – Радионица из Дизајна паковања за средњошколце који би се уписали на Графички 
дизајн је осмишљена и изведена на Универзитету Метрополитан у трајању од неколико сати. 
Припрема за радионицу је трајала неколико дана и укључивала је осмишљавање расклопа 
паковања, штампу, набавку материјала, Power Point презентацију, уводно предавање и 
вођење процеса радионице. 

2014 – Радионица из Дизајна паковања за средњошколце је осмишљена и изведена на 
Универзитету Метрополитан у трајању од неколико сати. Припрема за радионицу је трајала 
неколико дана и укључивала је осмишљавање расклопа паковања, штампу, набавку 
материјала, Power Point презентацију, уводно предавање и вођење процеса радионице. За 
ову радионицу измењен је концепт у односу на предходну. 

2014 – Онлајн радионица из Дизајна паковања је била постављена на портал Универзитета 
Метрополитан као идеја да се заинтересовани кандидати махом средњошколци пријаве на 
онлајн курс из Дизајна паковања који би ја водила из недеље у недељу. За ову сврху 
урађена је једна почетна лекција и снимљен је едукативни видео за израду папирне играчке. 
Овај пројекат није заживео. 

2016 – Радионица из Дизајна паковања за средњошколце и све остале заинтересоване је 
осмишљена и изведена на Универзитету Метрополитан у трајању од неколико сати. 
Припрема за радионицу је трајала неколико дана и укључивала је осмишљавање расклопа 
паковања, штампу, набавку материјала, Power Point презентацију, уводно предавање и 
вођење процеса радионице. За ову радионицу измењен је концепт у односу на предходну.  

2018 – припремљен курс за изучавање програма Адоб Илустратор на Дигиш платформи. 

 

ИСТРАЖИВАЊА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ФДУ: 

2010 – Истраживање“ Златни пресек у дизајну паковања“ које је рађено у сарадњи са 
колегиницом са студија  маркетингa Славицом Николић. Истраживање је обухватало цртање 
насловних страна паковања у различитим облицима у пропорцијама златног пресека са 
графичким елементима који су такође били постављени по правилима златног пресека. 
Такође сам написала и један текст као образложење рада, који је Славица допунила и 
прерадила и послала за објављивање у неком часопису. Не знам даље шта се са тим 
десило, изгубиле смо контакт. 

2011-12 – Истраживања о програмима Графичког дизајна на универзитетима у Србији, 
Европи и САД са циљем унапређења смера Графички дизајн и Дизајн интерактивних медија. 
Ово истраживање смо заједно спровели колегиница Неда Тодоровић, колега Предраг 
Николић и ја. Истраживање је укључивало тражење и упоређивање програма Универзитета 
Метрополитан и других сличних програма на другим факултетима, осмишљавање анкете за 
студенте, описе циљева и исхода студија Графички дизајн и професионалних занимања 
након стечене дипломе. 

2013-14 – Истраживања о програмима Графичког дизајна на универзитетима у Србији, 
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Европи, САД-у, Канади и Аустралији са циљем унапређења смера Графички дизајн. Ово 
истраживање сам спровела сама у року од 2 месеца. Истраживање је укључивало тражење 
и упоређивање програма Универзитета Метрополитан и других сличних програма на другим 
факултетима, које је детаљно разврстано по табели у Екселу са дијаграмима где се може 
видети колика је заступљеност области изучавања према предметима на сваком факултету 
у Србији из области Графичког дизајна. Такође су осмишљене анкете за студенте и за 
послодавце. Поред овога дат је комплетан извештај описа одређених области и предмета на 
Графичком дизајну и објашњење сврхе и циља ових предмета како за студије тако и за 
професионално окружење. Такође су извучени контакти послодаваца због стручне праксе и 
сарадње са Универзитетом Метрополитан. 

 

ОСТАЛО: 

2011-2016 – Стручна пракса – Стручну праксу сам водила 5 година. 

2012-13 – Корпус знања – ова активност је трајала скоро месец дана за време зимског 
распуста коју смо сви радили, а укључивала је састанке, разврставање области за ГД и ДИМ 
и детаљно писање корпуса знања. 

2013-15 – Ламс – била сам у тест групи за проверу Q-дите. 

2014 – Ламс – правила темплејт за пдф за експорт из Q-дите. 

2013-2014 – Винарија Деспотика је професионални рад који је иницирао колега Александар 
Јанкуловић. Једна група студената је била укључена у овај посао да осмисли нове етикете 
за вина, да осмисли паковање за боце за вино и да уради књигу стандарда.  

2012-2015 – Метрополитан таленти – ова активност је укључивала преглед и избор радова 
за неколико кругова тамичења и учешће у комисији и избору победника.  

2012 – Први пут посетила Метрополитан универзитет у Нишу. 

2013-16 – Предавања на Метрополитан универзитету у Нишу одржала 4 пута. 

2014 – Дала сам предлог ИТ служби да се осмисли клауд за слање студентских радова. 
Декан Ненад Перић је прихватио идеју. Ову започету идеју наследила је колегиница 
Мадлена Дашић која је то спровела у дело. 

2018 – Дала сам детаљан предлог и дизајн за унапређење Исум система који би олакшао 
вођење завршних радова и менторског система. 

2018 – Осмислила сам и припремила уводно предавање за радионицу - хакатон који је 
укључивао редизајн лименке за Гуарану, која је одржана на Универзитету Метрополитан.  

 

  5. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊЕГ УМЕТНИЧКОГ  РАДА   

1.  Самосталне изложбе у иностранству  међународног значаја: 

/ 

2. Колективне изложбе у иностранству међународног зналак 

/ 

3  Самосталне изложбе у Србје 

/ 

4.  Колективне изложбе у Србији 

2017 – Изложба професионалних радова – Галерија Прозор 
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2000 – Изложба рукотворене грнчарије – Манакова кућа 

5.  Остала уметничка остварења (година, назив, опис): 

Дизајн визуелног идентитета и паковања за „Винарију Петровић“ 

Дизајн визуелног идентитета и публикација за центар за психотерапију „Schema 
Therapy Center Belgrade“ 

Дизајн и прелом сликовнице „Ко то тамо прља“ за СББ 

Дизајн визуелног идентитета за рукотворене колаче „И нешто слатко…“ 

Дизајн визуелног идентитета и публикација за хуманитарну организацију „КЕЦ“  

Дизајн визуелног идентитета и паковања за фирму „Гарденика“ 

Дизајн и прелом публикација и рекламног материјала за основну школу „Руђер 
Бошковић“ 

Дизајн публикација за фирму „Ентеро“ 

Дизајн визуелног идентитета, књиге графичких стандарда, публикација, рекламног 
материјала за фирму „Лемић Гроуп“ 

Дизајн визуелног идентитета, публикација, рекламног материјала, просторне 
графике, паковања, плаката и фотографија за фирму „Sweet House Caffе” 

Дизајн и прелом часописа „Babor Beauty Journal“ 

Прелом уџбеника за ЈП „Завод за уџбенике“, Београд 

Поклон паковање за фигурине од мурано стакла за радионицу „Мира“ 

 

6. Портфолио (на посебном ЦД или ДВД доставити радове кандидата). Да ли је 
достављен?  

Да 

 

6.  УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА (назив, период трајања, функција у пројекту, институција која 
је финансирала пројекат, програм у оквиру кога је пројекат реализован) 

Аутор програма "Креативне радионице за особе са интелектуалним и менталним 
тешкоћама" у Креативно едукативном центру КЕЦ и у другим хуманитарним 
организацијама за особе са инвалидитетом у Београду.  Период трајања 2003. - 
2019. Пројекат финасиран од стране Републичког Савеза МНРО, IWC, OEBS, JDC, 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

Коаутор акредитованог програма радног оспособљавања одраслих особа са 
интелектуалним и менталним инвалидитетом, у циљу остваривања њихових људских 
права на живот и рад у заједници и социјалну инклузију, кроз радно ангажовање и 
запошљавање уз подршку, на отвореном тржишту рада.   

7.    ДРУШТВЕНО-АНГАЖОВАНИ РАД (функције,  законски  и подзаконски текстови и 
сл.) 

Волонтерски рад у хуманитарним организацијама за особе са инвалидитетом - ОСИ, 
као аутор и водитељ програма радно-окупационог третмана у сегменту 
оспособљавања за рад ОСИ са различитим материјалима и креирања разних 
употребних и украсних предмета.   
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Коаутор дела програма рада "Дневног боравка" за особе са интелектуалним 
тешкоћама, који је саставни део документације за стицање лиценце за спровођење 
социјалне услуге у локалној заједници. Лиценца је 2015. године додељена Креативно 
едукатвином центру од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања. 

Члан радне групе за иницијативу уношења амандмана на члан 43, став 6, приликом 
доношења Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 
инвалидитетом. Амандман је унет у Закон 2009. године. 

  8.    ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: 

I награда на конкурсу за идејно решење плаката за VIII међународни фестивал 
подводног филма 

  9.   ОСТАЛО (остале релевантне референце кандидата) 

 

10. ОЦЕНА  НАСТАВНОГ РАДА КАНДИДАТА (само за кандидате са Универзитета 
Метрополитан, бе попуњава кандидат) 

Доцент Ана Кецман Милетић - је савесна и одговорна у свом педагошком  раду на 
Универзитету Метрополитан, што потврђују и оцене студената 
у оквиру анонимне анкете која је дата у оквиру секције II  овог документа. За свој 
наставни рад је била награђена повељом универзитета за најбољег наставника. 
(оцену дала прoф. Др Катарина Капларски, декан Факултета дигиталних уметности) 
 

11. ОЦЕНА ВАН-НАСТАВНОГ РАДА КАНДИДАТА (само за кандидате са Универзитета 
Метрополитан, не попуњава кандидат) 

Поред педагошког рада, кандидаткиња учествује у предлозима за унапређење  
модула Графички дизајн –штампани медији, као и у предлозима за унапређење 
информацијоног система и центра за онлајн наставу Факултета дигиталних 
уметности (ФДУ). Ана Кецман Милетић води рачуна о одржавању квалитета наставе 
на ФДУ, као и о представљању факултета на изложбама и фестивалима. 
(оцену дала прoф. Др Катарина Капларски, декан Факултета дигиталних уметности) 
 

 12.    АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (уписује комисија) 

Кандидаткиња Ана Кецман Милетић у свом професионалном раду се фокусирала на 
наставу и ангажовање на Универзитету Метрополитан, као и на рад на хуманитарним 
пројектима. Њени радови из области графичког дизајна које је комисија анализирала 
из приложеног портфолија показују свестраност, професионалност и прецизност 
извођења који су битни за успешног графичког дизајнера и педагога из ове области. 

 Доцент Ана Милетић се по речима декана ФДУ и студената истиче у свом савесном 
раду у настави , али исто тако и у ваннаставним активностима. Кандидаткиња је 
директно допринела развоју наставе на ФДУ што је нагласила у својој биографији, а 
што је и деканка факултета потврдила у ставкама 9. и 10. ове секције. 
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  1   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

1.   Име, име једног родитеља и презиме:  

             Деана, Д, Петровић 

2.  Звање наставника (ако постоји), датум избора и институција која је извршила избор 
(навести и претходна звања, ако их је било, са датумима избора):    

Уметнички сарадник за ужу област Дигитална уметност (2011-2015) 

 

3.  Датум и место рођења, адреса: : 28.07.1983, Београд 

 

4.  Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: студио за 
филмску  постпродукцију Digitalkraft, Београд 

               

5.  Година уписа и завршетка основних студија: 2004-2010 

              

6.  Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама: 
Компјутерска уметност и дизајн, Академија Уметности, Београд. успех: 8.6 

               

7.  Година уписа и завршетка магистарских или мастер студија: 

 

8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на магистарским или мастер 
студијама: 

Компјутерска уметност и дизајн, Академија Уметности, Београд. одбрана рада: 10 

9.  Наслов магистарске или мастер тезе и година одбране тезе:  
      Virtual vs. Real Identity (видео истраживачки пројекат), 2010 

10. Наслов докторског рада из области уметности(ако постоји): 

Хибридни јавни простори- мултимедијални интерактивни пројекат 

            

12. 11. Факултет, универзитет и година одбране докторске дисертације: 
Интердисциплинарне докторске студије Дигиталне Уметности, Универзитет 
Београд, 2018 

13. Образовање стечено у високом образовању (звање) : 

               Доктор интердисциплинарних докторских студија Дигиталне уметности 

14. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: Кандидат 
нема референце 

 

15. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло 
добро, добро, задовољавајуће 

             енглески: чита/пише/говори- одлично, руски: чита/пише/говори- задовољавајуће 
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16. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Дигитална обрада слике (фотографија и видео), Визуелни ефекти, Нови медији (ВР, АР, 
Хибридна реалност) 

  2    КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

Година запослења, установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и 
звање, одн. назив посла (навести прво садашње,а па онда претходна запосшења): 

        Визуелни ефекти и композитинг у студију за филмску постпродукцију Дигиталкрафт, 
Београд (2015- ). 

Уметничка сарадница на Академији уметности Београд, катедра: “Фотографија и камера” 
(2011-2016), 

Уметничка сарадница на Академији уметности Београд, катедра: “Интернет Адвертајзинг и 
Дизајн” 

(2011-2013)          

  3   ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И УМЕТНИЧКИМ  АСОЦИЈАЦИЈАМА 

PPofE (proffesional photographers of Europe) 

  4   ДОСАДАШЊИ НАСТАВНИ РАД (попуњава кандидидат који има наставничко 
искуство) :   

 

А.  Претходни наставни рад (пре рада на факултету где сада радите): 

1. Предмети које је кандидат евентуално предавао, фонд часова, година студија и 
студијски програм предмета, и школске године у којој је предмет држан) 

катедра: “Фотографија и камера” (2011-2016): 

- Увод у Фотографију, (И година) 

- Дигитална обрада слике, (И-ИВ година) 

- Фото студио (И-ИВ година) 

- Основе визуелних ефеката (ИИИ-ИВгодина) 

 

катедра: “Интернет Адвертајзинг и Дизајн” 

(2011-2013), на обједињеном предмету: 

- Основе компјутерске уметности и дизајна. 

2. Педагошко  наставничко искуство (наведите од које године сте ангажовани у 
настави, у ком звању, и назив факултета и универзитета):  

2011-2016 Уметнички сарадник на Академији Уметности у Београду 

 

3. Учешће у настави у својству асистента (вести године,  научну област, факултет) 

- Члан жирија за наградни конкурс Академије уметности за ученике средњих школа. 

- Вођење радионице фотографије у оквиру фестивала фотографије Визуализатор 2014-
2015. 
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- Координација професионалне сарадње студената и Туристичке организације Београда. 

     Б.  Садашњи наставни рад (за избор у виша наставна звања – ванредни професор и 
редовни професор) 

Кандидат нема референце 

1. Назив предмета, година студија и фонд часова и студијски програм (по један у реду): 

 

2. Руковођење – менторство, специјалистичких радова, магистарских  и мастер теза 
(навести број теза):  

3. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа 
научна област и наслов дисертације): 

 

4. Извођење наставе на универзитетима ван земље (назив универзитета, назив 
предмета, година): 

 

5. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, 
магистарских теза и докторских дисертација (број одбрана): 

6. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 

 

7. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов,  аутор, година 
издавања, издавач): 

 

8. Награде и признања универзитета, педагошких и научних    асоцијација: 

 

9. Мишљење студената о педагошком раду наставника, ако је формирано у складу са 
општим актом универзитета (попуњава декан на основу анкета студената у 
последњих пет година, а односи се на кандидате који су наставници Универзитета 
Метрополитан): 

 

10.  Остало 

 

  5. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊЕГ УМЕТНИЧКОГ  РАДА   

1.  Самосталне изложбе у иностранству  међународног значаја: 

Кандидат нема референце 

2. Колективне изложбе у иностранству међународног зналак 

Kornhausforum, презентација, Берн, Швајцарска, 2017. (интерактивни видео рад) 

CTM Berlin, фестивал Немачка, 2016. (интерактивни видео рад) 

Weimar Poetry Film, фестивал Немачка, 2016(интерактивни видео рад) 

Galerija Hörbiger, Беч, Аустрија, 2006.(интернационална изложба фотографија) 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ЗА НАСТАВНИКА:  Деана, Д, Петровић 

 

3  Самосталне изложбе у Србје 

Музеј науке и технике, Београд, Србија, 2018. (изложба докторског пројекта) 

 

4.  Колективне изложбе у Србији 

Дом културе "Студентски град", 2018. (изложба XИ графичка колонија младих) 

ФАБ ЛАБ конференција, Дом Омладине, Београд, 2016. (интерактивни видео рад) 

Мерлинка фестивал, Београд, 2015. (видео рад) 

Queer Salon, галерија КЦ Град, Београд, 2014. (интерактивни видео рад) 

Idaho festival, Дом Омладине, Београд, 2011. (видео рад) 

Интернационални фестивал Видеомадеја, Нови Сад, 2011. (видео рад) 

Библиотека града Београда. Београд, 2011. (Едукативна трибина) 

културни центар УК Пароброд, Београд, 2011. (видео рад) 

Галерија Озоне. Београд, 2008. (аутор концепта изложбе) 

Фестивал БЕЛЕФ. Казамати, Београд, 2007. (презентација радова радионице) 

Фестивал ФИСТ, Факултет драмских уметности, Београд, 2007. (позоришна 
фотографија) 

54. Фестивал Кратког Метра, СКЦ, Београд, 2005. (изложба идејних решења 
плаката) 

5.  Остала уметничка остварења (година, назив, опис): 

- DigitalQueers конференција, универзитетa `TheNewSchool`,  Њујорк, Америка, 2015.  

 

6. Портфолио (на посебном ЦД или ДВД доставити радове кандидата). Да ли је 
достављен? Link ka portfoliu: 

докторски ументночки пројекат: 

https://foundryofpoems.weebly.com/ 

Професионалне референце: 

https://www.imdb.com/name/nm7746013/?ref_=fn_al_nm_1 

 

6.  УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА (назив, период трајања, функција у пројекту, институција 
која је финансирала пројекат, програм у оквиру кога је пројекат реализован) 

 

7.    ДРУШТВЕНО-АНГАЖОВАНИ  РАД (функције,  законски  и подзаконски текстови 
и сл.) 

Кандидат нема референце 

  8.    ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: 

- Видовданска награда Академије Уметности за најбољег студента катедре 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ЗА НАСТАВНИКА:  Деана, Д, Петровић 

Компијутерска уметност и дизајн, Београд, Србија, 2007. 

- Прва награда за фотографију на тему “Град и Људи”. Секретаријат за културу Србије 
и Compress Wien галерија Hörbiger Culture Salon, Беч, Аустрија, 2006 

- Немачки часопис Raum&Zeit, награда за фотографију на групној интернационалној 
изложби 

професионалне фотографије PP of E, Галерија Прогрес, Београд, Србија, 2003. 

  9.   ОСТАЛО (остале релевантне референце кандидата) 

достављам и писма препоруке свог ментора и шефа катедре 

10. ОЦЕНА  НАСТАВНОГ РАДА КАНДИДАТА (само за кандидате са Универзитета 
Метрополитан, бе попуњава кандидат) 

-  

11. ОЦЕНА ВАН-НАСТАВНОГ РАДА КАНДИДАТА (само за кандидате са Универзитета 
Метрополитан, не попуњава кандидат) 

-  

 12.    АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (уписује комисија) 

Кандидаткиња Деана д. Петровић има звање доктора дигиталне уметности и у свом 
професионалном раду се изражава кроз дигитални видео, фотографију и 
интерактивне инсталације. Кандидаткиња није доставила портфолио са радовима из 
области графичког дизајна на основу којих би комисја могла да утврди 
професионалност радова у овој области.  

Деана Петровић има педагошко искуство из области фотографије, обраде слике и 
видеа, као и компјутерске уметности. Учествовала је на бројним фестивалим и 
колективним изложбама у земљи и иностранству са својим видео радовима. 

 

 
 

II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ЗА НАСТАВНИКА:  Мадлена Дашић 

  1   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

1.   Име, име једног родитеља и презиме:  

             Мадлена Драган Дашић  

2.  Звање наставника (ако постоји), датум избора и институција која је извршила избор 
(навести и претходна звања, ако их је било, са датумима избора):     

Мастер дизајнер 

3.  Датум и место рођења, адреса: :  

1.7.1989, Ниш 

4.  Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: 

              доцент, Универзитет Метрополитан 

5.  Година уписа и завршетка основних студија: 

             2008-2011 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ЗА НАСТАВНИКА:  Мадлена Дашић 

6.  Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама: 

              Дизајн штампаних медија, Универзитет Метрополитан. 

7.  Година уписа и завршетка магистарских или мастер студија: 

2012-2014 

8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на магистарским или мастер 
студијама: 

 
Дизајн нових медија, Универѕитет Метрополитан, 9.5 

9.  Наслов магистарске или мастер тезе и година одбране тезе: 
      Мапирање 3д модела и интеракције публике и дигиталног записа 

10. Наслов докторског рада из области уметности(ако постоји): 

       

16. Факултет, универзитет и година одбране докторске дисертације: 

Докторанд на Универзитету Метрополитан 

17. Образовање стечено у високом образовању (звање) : 

               Мастер дизајна 

18. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

2 месеца у Бечу 

19. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло 
добро, добро, задовољавајуће 

            Енглески-матерњи 

            Француски-добар, чита, пише  

20. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Дизајн идентитета, брендинг, апстрактна уметност, ентеријер 

               

  2    КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

Година запослења, установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и 
звање, одн. назив посла (навести прво садашње,а па онда претходна запосшења): 

         Доцент на Факултету Дигиталних Уметности, Универзитета Метрополитан 

         Рад у личном дизајн студиу 

         Организатор и извођач свих креативних активација, изложби у оквиру Универзитета 
Метрополитан 

        Дизајн служба у оквиру Универзитета Метрополитан 

          

  3   ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И УМЕТНИЧКИМ  АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 

  4   ДОСАДАШЊИ НАСТАВНИ РАД (попуњава кандидидат који има наставничко 
искуство) :   
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ЗА НАСТАВНИКА:  Мадлена Дашић 

 

А.  Претходни наставни рад (пре рада на факултету где сада радите): 

1. Предмети које је кандидат евентуално предавао, фонд часова, година студија и 
студијски програм предмета, и школске године у којој је предмет држан) 

 

2. Педагошко  наставничко искуство (наведите од које године сте ангажовани у 
настави, у ком звању, и назив факултета и универзитета): 

 

3. Учешће у настави у својству асистента (вести године,  научну област, факултет) 

 

     Б.  Садашњи наставни рад (за избор у виша наставна звања – ванредни професор и 
редовни професор) 

 

1. Назив предмета, година студија и фонд часова и студијски програм (по један у 
реду): 

АД110 Основе графичког дизајна 

АД385 Дизајн Портфолија 

АД411 Графички дизајн 3 

АД410 Стручна пракса 

1. Руковођење – менторство, специјалистичких радова, магистарских  и мастер теза 
(навести број теза):  

2 менторства 

3. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа 
научна област и наслов дисертације): 

 

4. Извођење наставе на универзитетима ван земље (назив универзитета, назив 
предмета, година): 

 

5. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, 
магистарских теза и докторских дисертација (број одбрана): 

1 

6. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 

 

7. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов,  аутор, година 
издавања, издавач): 

 

8. Награде и признања универзитета, педагошких и научних    асоцијација: 

Темпус пројекат визуелне математике, Беч, академија ”Ангевандте” 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ЗА НАСТАВНИКА:  Мадлена Дашић 

 

9. Мишљење студената о педагошком раду наставника, ако је формирано у складу са 
општим актом универзитета (попуњава декан на основу анкета студената у 
последњих пет година, а односи се на кандидате који су наставници Универзитета 
Метрополитан): 

Доцент Ана Милетић има високе оцене на анонимним анкетама из предмета које води 
– анкете су дате у прилогу. По свим датим критеријумима има одличну оцену. (декан 
проф. Др. Ум. Катарина Капларски) 

10.  Остало 

 

  5. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊЕГ УМЕТНИЧКОГ  РАДА   

1.  Самосталне изложбе у иностранству  међународног значаја: 

 

2. Колективне изложбе у иностранству међународног зналак 

 

3  Самосталне изложбе у Србје 

2013-Vinjete belgrade Fshion Week 

2015-Mikser festival, galerija Štab 

 

4.  Колективне изложбе у Србији 

2011-New Moment galerija izložba “Egzibicija” 

2012-Mikser festival 

2012- izložba Vizuelna Matematike, Mikser hub 

2013-Mikser Festival, Galerija g12 Hub 

2014-BAFE 

2015-Mikser Festival 

2015-Kuća Kralja Petra 

2016-Festival dev9t 

2017-Profesorka izložba galerija Pro3or 

5.  Остала уметничка остварења (година, назив, опис): 

 

6. Портфолио (на посебном ЦД или ДВД доставити радове кандидата). Да ли је 
достављен?  

 

www.madlena.rs 

 

6.  УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА (назив, период трајања, функција у пројекту, институција 
која је финансирала пројекат, програм у оквиру кога је пројекат реализован) 
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Tempus projekat 2013-2015 

7.    ДРУШТВЕНО-АНГАЖОВАНИ  РАД (функције,  законски  и подзаконски текстови 
и сл.) 

 

Оснивач хуманитарне асоцијације «Artists Anonymous Belgrade» 

  8.    ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: 

 

  9.   ОСТАЛО (остале релевантне референце кандидата) 

 

10. ОЦЕНА  НАСТАВНОГ РАДА КАНДИДАТА (само за кандидате са Универзитета 
Метрополитан, не попуњава кандидат) 

Доцент Мадлена Д. Дашић је по мишљењу студената посвећена и увек на 
располагању за консултације и помоћ у раду на задацима и пројектима. Има високе 
оцене на анкетама и позитивне коментаре у анонимним анкетама студената. 

(мишљење дала - декан ФДУ проф. Др Катарина Капларски) 

11. ОЦЕНА ВАН-НАСТАВНОГ РАДА КАНДИДАТА (само за кандидате са Универзитета 
Метрополитан, не попуњава кандидат) 

Доцент Мадлена Дашић је у организационом одбору изложби факултета дигиталних 
уметности, и поред рада са студентима преузима на себе и технички и 
организациони део договарања простора, термина, превоза, сакупљања радова и 
слично. Покренула је хуманитарни програм продаје уметничких радова дизајнера – 
студената и дипломираних дизајнера са ФДУ , где се зарада донира у хуманитарне 
сврхе. (мишљење дала - декан ФДУ проф. Др Катарина Капларски) 

 12.    АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (уписује комисија) 

Мадлена Дашић је завршила основне студије из области графичког дизајна, док је 
на мастер и докторским студијама изабрала област нових медија. На основу 
извештаја декана ФДУ , наставни рад Мадлене Дашић студенти високо оцењују. 
Комисја је на основу онлајн портфолија кандидаткиње и наведених референци 
утврдила да је кандидаткиња активна и ван наставе развија свој уметнички опус. 
Поред уметничких пројеката и изложби , Мадлена Дашић у свом портфолију 
прилаже и бројне комерцијалне пројекте из области графичких комуникација – 
радове који се тичу визуелног и корпоративног идентитета за комерцијалне 
клијенте. 

 
 

II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ЗА НАСТАВНИКА: Петар Бојовић 

  1   БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

1.   Име, име једног родитеља и презиме: Петар Миодраг Бојовић 

              

2.  Звање наставника (ако постоји), датум избора и институција која је извршила избор 
(навести и претходна звања, ако их је било, са датумима избора):    Доцент, 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ЗА НАСТАВНИКА: Петар Бојовић 

Октобар 2014.
 
Наставник ( на замени ) Уметничка школа Ниш 2008, 2010. и 2012. 

 

3.  Датум и место рођења, адреса: :24.8.1978. Ниш, Цара Душана 28/9 18000 Ниш  

 

4.  Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће: Универзитет 
Метрополитан, центар у Нишу. Доцент 

 
Туристичка организација Ниш, графички дизајнер 

               

5.  Година уписа и завршетка основних студија:2000 – 2006. ( 5 година основних студија 
са еквиваленцијом мастер студија )  

              

6.  Студијска група, факултет, универзитет и успех на основним студијама: Примењене 
уметности, Факултет Уметности у Нишу, Универзитет у Нишу ( 8,39 ) 

               

7.  Година уписа и завршетка магистарских или мастер студија: 2000 – 2006. ( 5 година 
основних студија са еквиваленцијом мастер студија ) 

 

8. Студијска група, факултет, универзитет и успех на магистарским или мастер 
студијама: Примењене уметности, Факултет Уметности у Нишу, Универзитет у Нишу 
( 8,39 ) 

 
 

9.  Наслов магистарске или мастер тезе и година одбране тезе: / 
       

10. Наслов докторског рада из области уметности(ако постоји): / 

              

11. Факултет, универзитет и година одбране докторске дисертације: / 

21. Образовање стечено у високом образовању (звање) : Мастер графичког дизајна  

                

22. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: / 

 

23. Знање светских језика – наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врло 
добро, добро, задовољавајуће: Енглески – одлично читам, пишем и говорим ( C2 
advanced ) 

              

24. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 
Илустрација – дигитална илустрација. Графички дизајн – публикације. 
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II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ЗА НАСТАВНИКА: Петар Бојовић 

  2    КРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

Година запослења, установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и 
звање, одн. назив посла (навести прво садашње,а па онда претходна запосшења): 
 
2014. Универзитет Метрополитан 2014 – данас, Доцент 
 

2013. Туристича организација Ниш. 2013 – данас, Графички дизајнер 

2012. Служба за послове градоначелника Ниша 2012 – 2013. – координатор пројекта 
„Јубилеј Миланског Едикта 313 – 2013.“  
 

2008. Уметничка школа Ниш 2008 – 2012. Наставник 

          

          

  3   ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И УМЕТНИЧКИМ  АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 

  4   ДОСАДАШЊИ НАСТАВНИ РАД (попуњава кандидидат који има наставничко 
искуство) :   

 

А.  Претходни наставни рад (пре рада на факултету где сада радите): Уметничка 
школа Ниш. Наставник 2008. – 2012. 

1. Предмети које је кандидат евентуално предавао, фонд часова, година студија и 
студијски програм предмета, и школске године у којој је предмет држан)
 
Пун фонд часова. Обликовање графике, Писмо, Фотографија, Цртање, Теорија 
форме 

 

2. Педагошко  наставничко искуство (наведите од које године сте ангажовани у 
настави, у ком звању, и назив факултета и универзитета): 2008. – 2012. Наставник. 
Уметничка школа Ниш.
2014. – 2019. Доцент, Универзитет Метрополитан Београд ( Центар у Нишу ) 

 

3. Учешће у настави у својству асистента (вести године,  научну област, факултет) 

 

     Б.  Садашњи наставни рад (за избор у виша наставна звања – ванредни професор и 
редовни професор) 

 

1. Назив предмета, година студија и фонд часова и студијски програм (по један у реду): 

 

2. Руковођење – менторство, специјалистичких радова, магистарских  и мастер теза 
(навести број теза):  

3. Руковођење – менторство докторских дисертација (име и презиме докторанта, ужа 



21 
 

II       ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ ЗА НАСТАВНИКА: Петар Бојовић 

научна област и наслов дисертације): 

 

4. Извођење наставе на универзитетима ван земље (назив универзитета, назив 
предмета, година): 

 

5. Учешће у комисијама за одбрану дипломских и специјалистичких радова, 
магистарских теза и докторских дисертација (број одбрана): 

Дипломски рад „Историја стрипа“ студент Милица Петровић 14.02.2019. (1) 

 

6. Уџбеници (наслов, аутори, година издавања, издавач): 

 

7. Друга дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. – наслов,  аутор, година 
издавања, издавач): 

 

8. Награде и признања универзитета, педагошких и научних    асоцијација: 

 

9. Мишљење студената о педагошком раду наставника, ако је формирано у складу са 
општим актом универзитета (попуњава декан на основу анкета студената у 
последњих пет година, а односи се на кандидате који су наставници Универзитета 
Метрополитан): 

Доцент Петар Бојовић има високе оцене на анонимним анкетама из предмета које води 
– анкете су дате у прилогу. По свим датим критеријумима има одличну оцену. (декан 
проф. Др. Ум. Катарина Капларски) 

10.  Остало 

 

  5. ПРЕГЛЕД ДОСАДАШЊЕГ УМЕТНИЧКОГ  РАДА   

1.  Самосталне изложбе у иностранству  међународног значаја: Кандидат нема 
референце међународног нивоа 

 

2. Колективне изложбе у иностранству међународног зналак Кандидат нема 
референце међународног нивоа 

 

3  Самосталне изложбе у Србје / 

 

4.  Колективне изложбе у Србији  

2014. – 2018. учешће на смотрама туристичких публикација у Крушевцу и Лесковцу. 

 

      5.  Остала уметничка остварења (година, назив, опис):  

 Фебруар 2019. Дизајн и брендирање сајамског штанда Туристичке 
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организације Ниш – Сајам Туризма у Београду. 

 Јануар 2019. Илустрација и дизајн графика за веб сајт 
www.spanishguitarschool.com 

 2019. лого за фирму EFEMDO базирану у Дортмунду, Немачка. 

 2017 - 2019. дизајн плаката за више десетина концерата и наступа  Нишког 
Симфонијског Оркестра 

 2017 - 2018. дизајн идентитета за Нишки музички фестивал НИМУС 

 2014 – 2018. визуелни идентитет сајма туризма у Нишу. 

 2016 – 2018. дизајн публикације „Књига о Нишу“ ( прво, друго и треће издање ) 
ISBN 978-86-84793-39-5  

 2017. дизајн публикације за потребе фирме „Bros Taxi“ Niš 

 2016. корпоративни идентитет радио станице „RTV BUM 95,5“, Ниш 

 2016. дизајн корица, роман „Athena Operation“ Dalton Cortner, USA 
ASIN: B01FVEHFI4 

 2016. Билборд „Св.Василије Острошки“ за потребе Епархије Нишке 

 2015. Брошура (графички прелом и дизајн) Водич кроз културно-историјско наслеђе 
Ниша, 2015, ISBN 978-86-84793-35-7 и „Heritage of Niš“ ISBN 978-86-84793-38-8 

 2014. Серија илустрација "Св.Ђорђе убива аждаху" за потребе наступа 
квинтета „Белтанго“ у Васербургу, Немачка.  

 2013. Визуелни идентитет Канцеларије за сарадњу са Дијаспором 

 2013. Ретроспективни документарни филм о јубилеју Миланског едикта у Нишу 
– ауторски рад за потребе службе за послове Градоначелника, 
youtu.be/Gh2orxVsZf8  

 2013.  дизајн корица, роман „Одјеци Људског“ Стефана Симића – самиздат 

 2013. дизајн плаката Међународног фестивала анимираног филма за децу и 
младе „Константинов златник“, Ниш 

 2012-2013. прва фаза визуенлог идентитета манифестација „Милански едикт 
313-2013.“ за потребе Министарства Културе и информисања републике Србије 
и Града Ниша. 

 2013-2019. бројни видео клипови за потребе Града Ниша, Туристичке 
организације Ниш, Кошаркашког савеза Србије итд. 

 2012. брендирање ентеријера и екстеријера просторија канцеларије пројекта 
„Милански едикт“ 

 2009. Визуелни идентитет (лого, плакати, флајери, банери и др.), и књига 
графичких стандарда фитнес клуба „Фит Елит“, Ниш. 
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6. Портфолио (на посебном ЦД или ДВД доставити радове кандидата). Да ли је 
достављен?  
 
Портфолио се налази у прилогу маила у PDF формату

 

6.  УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА (назив, период трајања, функција у пројекту, институција 
која је финансирала пројекат, програм у оквиру кога је пројекат реализован) 

2012. – 2013. „Милански едикт 313 – 2013. Србија“. Пројекат је трајао годину дана. 
Координатор и графички дизајнер. Министарство културе и информисања и Град 
Ниш. 

 

7.    ДРУШТВЕНО-АНГАЖОВАНИ  РАД (функције,  законски  и подзаконски текстови 
и сл.) 

 

  8.    ПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД: 

Већи број нагграда и признања за дизајн туристичких публикација,
на смотрама у Крушевцу, Лесковцу и Нишу 

  9.   ОСТАЛО (остале релевантне референце кандидата) 

 

10. ОЦЕНА  НАСТАВНОГ РАДА КАНДИДАТА (само за кандидате са Универзитета 
Метрополитан, бе попуњава кандидат) 

Мишљење декана  проф. Др Катарине Капларски: 

Доцент Петар Бојовић има високе оцене на анонимним анкетама студената. Студенти 
изузетно цене посвећеност коју као наставник показује у настави Дигиталне 
фотографије, где се поред уметничког аспеката труди да развије и техничко 
познавање и студијски рад на фотографији. 

 

11. ОЦЕНА ВАН-НАСТАВНОГ РАДА КАНДИДАТА (само за кандидате са Универзитета 
Метрополитан, не попуњава кандидат) 

Мишљење декана  проф. Др Катарине Капларски: 

Доцент Петар Бојовић се активно ангажује у изложбама и презентацијама Факултета 
дигиталних уметности у Нишу, као и у унапређењу наставе и наставних материјала. 

 

 12.    АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (уписује комисија) 

Петар Бојовић је завршио студије графичког дизајна и стекао звање Мастера 
графичког дизајна. Комисија је на основу достављеног портфолија и референци које 
је кандидат навео утврдила да се ради о свестраном дизајнеру, који се истиче у 
креирању плаката, илустрација, фотографије и публикација. На основу мишљења 
декана ФДУ кандидат је показао одличне педагошке способности, јер је на анкети 
студената добио одличне оцене. 
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  III    МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА   
ПОЈЕДИНАЧНО  

1. Ана Кецман Милетић  

Кандидаткиња Ана Кецман Милетић испуњава услов за наставничко звање из 
области графичког дизајна. Ана Кецман Милетић је поред педагошког рада на 
Универзитету Метрополитан  учествовала и у унапређењу наставе на модулу 
Графички дизајн. 
У свом раду се истиче у области корпоративног идентитета, дизајна публикација 
и дизајна паковања. Педагошки рад доцента Милетић је оцењен одличним 
оценама од стране студената Факултета дигиталних уметности Универзитета 
Метрополитан. 

 
 

2. Др ум. Деана Петровић 
 

Кандидаткиња др ум. Деана Петровић у свом професионалном кретању је више 
окренута аудио-визуелној уметности и фотографији, него графичким 
комуникацијама. Кандидаткиња је одустала од своје пријаве након позива за 
приступно предавање на тему дизајна паковања које је обавезно за све 
кандидате који немају настваничко звање,  педагошко искуство или су имали 
искуства ван Универзитета Метрополитан. Кандидаткиња је образложила да 
тема није у оквиру њеног професионалног интересовања. 

 
3. Мадлена Дашић 

 
 

Комисија сматра да кандидаткиња Мадлена Дашић испуњава услов за избор у 
наставничко звање у области графичког дизајна. Мадлена Дашић има високе 
оцене свог наставног рада на Факултету дигиталних уметности, а такође се 
активно бави графичким комуникацијама у оквиру уметничких и комерцијалних 
пројеката. Поред наставних активности, кандидаткињу је деканка Факултета 
дигиталних уметности високо оценила и за ваннаставне активности и ово је 
комисија такође узела у обзир при формирању свог мишљења. 

 
 

4. Петар Бојовић 
 

Комисија сматра да кандидат Петар Бојовић испуњава све услове за избор у 
наставничко звање на Универзитету Метрополитан. Кандидат Петар Бојовић се 
у свом наставном раду на Универзитету Метрополитан позитивно истакао , што 
потврђују мишљење декана и резултати анкета студената Факултета дигиталних 
уметности.  
Свом професионалном раду Петар Бојовић има актуелне референце из области 
графичког дизајна и адекватан портфолио који приказује професионални ниво 
радова кандидата. 

 
 
 
 
 
 




