Образац 2

1. Биографски подаци
(Испуњава кандидат)

Име презиме
Место и датум рођењa
Адреса
Телефон
E-mail адреса

2. Подаци о школовању
Основно образовање
Средње образовање
Основне студије
Мастер
Специјализација
Магистратура
Докторат
Усавршавања у земљи и
иностранству
Страни језици

3. Подаци о запослењу

Рад на факултету
 (У којим звањима, односно на којим раднима местима је кандидат радио, на ком факултету
и у ком периоду)
Звање / Радно место
Назив факултета
од – до
1.
2.
3.

Рад ван факултета
 (На којим радним местима, у којим институцијама односно другим организационим
формама и у ком периоду је кандидат био ангажован)
Радно место
Где
од – до
1.
2.
3.

4. Подаци о уметничком / стручно уметничком / научном / раду
Списак изведених, изложених, реализованих, објављених дела
 (Навести дела која су изведена, изложена, реализована, објављена, уз посебну
назнаку да ли су у питању самостална или колективна – групна дела и које је учешће
кандидата у заједничким пројектима, као и где и када је то изведено, изложено, снимљено,
реализовано, емитовано, објављено)

Дело *

Где **

Када ***

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

* назив пројекта; улога у пројекту (За књиге и чланке: наслов дела)
** институција за коју је пројекат реализован; место рада (За књиге и чланке: име издавача, назив часописа, место)
*** период рада (За књиге и чланке: година издавања)

5. Рецензије за уметнички / стручно уметнички / научни
/ педагошки рад


(Навести називе и ауторе релевантних рецензија – приказа, критика, монографија и где су и
када објављене)
Назив и аутор рецензије

Где и када је објављена

1.
2.
3.

6. Награде и признања за уметнички / стручно уметнички / научни /
педагошки рад

Награда / признања
1.
2.
3.

Где и када су добијени

7. Подаци о раду у развоју наставе и других делатности
Високошколских установа, Академија и Факултета


(Навести послове / активности / функције, које је кандидат обављао на Високој школи,
Академији, Факултету, а који су допринели развоју наставе и других делатности Факултета
и Универзитета – на пр. шеф катедре, шеф одсека, продекан, члан комисије... и др.)
Активност / Функција

Период рада

1.
2.
3.

8. Подаци о педагошком раду и резултатима рада са студентима и
обезбеђивању уметничког / научног / наставног подмлатка


(навести значајне резултате рада студената и сарадника који су остварени под менторством
и уз помоћ кандидата)
Студент / Сарадник

1.
2.
3.

Остварење Где Када

9. Подаци о другим педагошким и стручним активностима


(мајсторски курсеви, радионице, чланство у жирију и друго)
Назив

Место и датум

1.
2.
3.

10. Подаци о другим активностима ван Високе школе/Факултета


(чланство у струковним удружењима, управним одборима, хуманитарним организацијама
и акцијама и друго)
Назив

1.
2.
3.

Место и датум

