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.     
 

ИЗВЕШТАЈ П ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА 
     ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ НАСТАВНИКА 

 

I       ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

1. Одлука п расписиваоу кпнкурса, прган и датум дпнпщеоа пдлуке 

          1/255 пd 1.09.2020. гпдине 

2. Датум и местп пбјaвљиваоа кпнкурса 

1.09.2020. www.akademijaumetnosti.edu.rs  

3. Брпј наставника кпји се бира, зваое и назив уже пбласти за кпју је расписан кпнкурс 

         - један наставник у зваоу дпцента за пбласт Драмске и аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт 
Глума – Сценске игре и Сценски ппкрет 
 

4. Састав кпмисије са назнакпм имена и презимена свакпг шлана, зваоа, назива уже наушне 
пбласти за кпју је изабран у зваое, датум избпра у зваое и устанпва у кпјпј је шлан 
кпмисије заппслен 

            
1. др и др ум. Агпта Виткаи Кушера, ред. прпф. Академије уметнпсти у Нпвпм Саду 
2. Милица Краљ, дпцент Академије уметнпсти у Бепграду 
3. Ива Милпщевић, дпцент Академије уметнпсти у Бепграду 

 

5. Пријављени кандидати 

                  1. Ана Стпјанпвић 
 

 

II      БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

Ана (Југпслав) Стпјанпвић 
 

2. Зваое 

 Диплпмирана глумица; 

 Master of Arts in Dance Knowledge, Practice and Heritage;  

 Дпктпрски кандидат интердисциплинарних студија филпзпфије у култури и 
перфпрмансу; 

  

3. Датум и местп рпђеоа 

27.04.1985. гпдине, Бепград 
 

4. Адреса 

Гпсппдска 4/14, 11080 Бепград 
 

5. Устанпва или предузеће у кпје је сада заппслен и прпфесипнални статус 

 

6. Гпдина уписа и заврщетка виспкпг пбразпваоа, универзитет, факултет, назив студијскпг 
прпграма (студијска група), прпсешна пцена тпкпм студија и стешени струшни пднпснп 

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/
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академски назив 

Уписала се щкплске 2004/2005 гпдине, а диплпмирала 2008. гпдине на Универзитеу “Браћа 
Карић,” Академија Уметнпсти Бепград, пдсек глума, са прпсешнпм пценпм 9.71 у класи 
прпф. Предрага Ејдуса и Предрага Стпјменпвића и стешеним струшним академским 
називпм: диплпмирана глумица. 

 

7. Гпдина уписа и заврщетка специјалистишких, пднпснп магистарских студија, универзитет, 
факултет, назив студијскпг прпграма, прпсешна пцена тпкпм студија, наушна пбласт и 
стешени академски назив 

Уписала се щкплске 2014/2015 гпдине, а мастерирала 2016. гпдине на студијскпм прпграму 
Choreomundus - International Master program in Dance Knowledge, Practice and Heritage, 
прганизпванпм пд стране кпнзпрцијума шетири факултета: Norwegian University of Science 
and Technology (NTNU), Нпрвещка; Blaise Pascal University, Француска; Scientific University of 
Szeged, Мађарска; University of Roehampton London, Уједиоенп Краљевствп, 
са стешеним струшним академским називпм: Master of Arts in Dance Knowledge, Practice and 
Heritage.  
 

8. Наслпв специјалистишкпг рада, пднпснп магистарске тезе, ментпр 

Мастер теза: “The embodied recollection of the past: Social aspects of dancing and singing in 
the context of Nostalgia for the former Socialist Federative Republic of Yugoslavia” 

 
Ментпри: др. Gediminas Karoblis, др. László Felföldi 

 

9. Универзитет, факултет, назив студијскпг прпграма дпктпрских студија, гпдина уписа, 
наушна пбласт и прпсешна пцена 

Уписала се щкплске 2017/2018 гпдине на интердисциплинарне дпктпрске студије у култури 
и перфпрмансу (Ph.D. in Culture and Performance) на Универзитету у Калифпрнији, Лпс 
Анђелес (University of California, Los Angeles - UCLA), на Департменту за светску уметнпст и 
културу/плес (Department of World Arts and Cultures/Dance - WAC/D). Тренутнп стешени 
струшни академски назив: Дпктпрски кандидат интердисциплинарних студија филпзпфије у 
култури и перфпрмансу, са прпсешнпм пценпм 3.971/4.000 GPA. 
 

10. Наслпв дпктпрске дисертације, гпдина пдбране и стешенп наушнп зваое, ментпр 

Дпктпрска теза: “Training for Yugoslavia: The Transformation of ‘Sokolska Društva’ from Proto-
Nationalism to Nostalgic (Re)enactment” 
 
Одбранила тезу у виду квалификаципних писаних испита и усмене пдбране 11. марта 2020. 
гпдине у Лпс Анђелесу. 
 
Ментпри: др. Anurima Banerji, др. Susan Leigh Foster, др. Janet O’Shea, др. Branislav 
Jakovljevid  
 

11. Знаое светских језика – навпди: шита, пище, гпвпри, са пценпм пдлишнп, врлп дпбрп, 
дпбрп, задпвпљавајуће 

Енглески језик: (шита, пище, гпвпри) пдлишнп 
Италијански језик: (шита, пище, гпвпри) пдлишнп 
Щпански језик: (шита, гпвпри) врлп дпбрп 
 

12. Прпфесипнална пријентација (пбласт, ужа пбласт и уска пријентација) 
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Област: Студије перфпрманса и плеса, антрппплпгија, културплпщке студије, феминистишке 
студије, пплитике сећаоа и забправљаоа, пплитике прпстпра и времена; 
Ужа пбласт: Кпрепграфска анализа, corporeality, спцијализам, ппст-спцијализам, 
Југпславија.  
Уска пријентација: Ствараое и истраживаое уметнпсти кпја мпже дппринети друщтвеним 
инпвацијама, правди и плуралистишкпм друщтву. 

 

13. Местп и трајаое специјализација и студијских бправака у инпстранству 

 Република Индпнезија (Суракарта, Денпасар), 2013. гпдина, специјализација на ппљу 
извпђашких уметнпсти, Азијскпг физишкпг театра, традиципналнпг индпнежанскпг 
плеса, и Wayang kulit – традиципналнпг ппзприщта сенки. Ана је изабрана у 70 
уметника щирпм света да представља Србију на ппљу уметнпсти и ппзприщта какп би 
се даље едукпвала тпкпм шетири месеца прпведених на пстрвима Јава и Бали. 
 

 Нпрвещка (Трпндхејм), Француска (Клермпн Феран), Мађарска (Сегедин) и Уједиоенп 
Краљевствп (Лпндпн), две гпдине (2014-2016) мастер студија. 
 

 Сједиоене Америшке Државе, Калифпрнија (Лпс Анђелес), 2017. гпдине уписала је 
дпктпрске студије кпје и даље трају. 

 

14. Кретаое у прпфесипналнпм раду (устанпва, факултет, универзитет или фирма, трајаое 
заппслеоа и зваое - навести сва зваоа) 

 2017-2020, Универзитет у Калифпрнији Лпс Анђелес (UCLA), Teaching assistant, 
Teaching Associate, Teaching Fellow (асистент прпфеспра - предаваш) на пдељеоима: 
School of Theater, Film and Television; Department of World Arts and Cultures/Dance, 
Department of Slavic; East European and Eurasian Languages and Cultures; School of Arts 
and Architecture. 
 

 2007-2017, Нарпднп ппзприщте у Бепграду, глумица. 
 

 2017- , Опера и театар Мадленијанум, глумица. 
 

 2010-2013, Ппзприщте Атеље 212, глумица. 
 

15. Шланствп у струшним и наушним аспцијацијама 

Шлан ASEEES-a (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies), Аспцијације за 
слпвенске, истпшнп-еврппске и еврп-азијске студије. 
 

 

III     НАУЧНП ИСТРАЖИВАЧКИ ПДНПСНП УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС 

1. Наушне коиге (пригинални наслпв, аутпри, гпдина издаваоа и издаваш) 

 
 

2. Мпнпграфије, ппсебна ппглавља у наушним коигама (наслпв, аутпри, гпдина издаваоа и 
издаваш) 
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3. Референце међунарпднпг нивпа (публикације у међунарпдним шаспписима, међунарпдне 
излпжбе и уметнишки наступи) 

 Гпстпваое са Нарпдним ппзприщтем у Бепграду и представпм “Цар Едип” Спфпкле, у 
режији Виде Огоенпвић, у Краљевскпм драмскпм ппзприщту “Драметен” у Стпкхплму 
(2008), гпстпваое у Наципналнпм театру Северне Гршке у Сплуну (2008), гпстпваое на 
фестивалу “Будва град Театар” у Будви (2008) и гпстпваое у Нарпднпм ппзприщту у 
Сарајеву (2009). 
 

 Гпстпваое са Ппзприщтем Атеље 212 и представпм “Кпса” Чејмс Радп и Жерпм Рагни 
(James Rado и Gerome Ragni), у адаптацији и режији Кпкана Младенпвића, на фестивалу 
“Будва град Театар” (2010) и гпстпваое у Нарпднпм ппзприщту у Сарајеву (2011).  

 

 У пквиру стипендије и уметнишке специјализације у Републици Индпнезији 2013. гпдине, 
ушествпвала у традиципналним плесним представама у ппзприщнпј двпрани палате 
“Mangkunegara” у Суракарти (Surakarta), ппзприщту “Gedung Wayang Orang Sriwedari” у 
Суракарти (Surakаrta), и Традиципналнпм ппзприщту у Сурабаји (Surabaya). 

 

4. Референце наципналнпг нивпа у другим државама (публикације у страним наципналним 
шаспписима, сампсталне или кплективне излпжбе, уметнишки или сппртски наступи на 
билатералнпм нивпу) 

 

 Двадесет пет гпдина била је шланица и прва сплисткиоа фплклпрнпг ансамбла “Вук 
Карачић-ИПМ” у Бепграду са кпјим је наступала на интернаципналним престижним 
фестивалима и такмишеоима у Францускпј, Италији, Немашкпј, Гршкпј, Мађарскпј, 
Слпвашкпј, Турскпј, Слпвенији, Црнпј Гпри, Хрватскпј, Бпсни и Херцегпвини у виду 
прпмпције српскпг наципналнпг наслеђа крпз традиципналну игру и песму. 

 

 2013. гпдине кап једини представник Србије, Ана је изабрана у 70 уметника щирпм света 
да представља Србију на ппљу уметнпсти и ппзприщта какп би се даље едукпвала тпкпм 
шетири месеца прпведених на пстрвима Јава и Бали у Републици Индпнезији. 

  

 2011. гпдине извпдила је представу у Италији, град Ливпрнп, у пквиру прпјекта 
кппрпдукције српске невладине прганизације “ДпкуKинп” и италијанске невладине 
прганизације “Арци” (“Arci”). У пквиру сарадое између глумаца из Италије и глумцима 
прпстпра бивще Југпславије, циљ прпјекта бип је да се реализује ппзприщна представа, 
кпја би представила циркулација ппст-југпслпвенских наратива и прпјекат ппмиреоа у 
нпвпфпрмираним земљама. 

 

5. Референце наципналнпг нивпа (публикације у дпмаћим шаспписима, сампсталне или 
кплективне дпмаће излпжбе и уметнишки или сппртски наступи у земљи) 

 
ПОЗОРИЩТЕ: 
Нарпднп ппзприште у Бепграду, Србија (2007-2017): 

 Представа “Цар Едип” Спфпкле, редитељ Вида Огоенпвић, улпге: Нпвинарка, Хпр, 2007. 
Гпстпваое на Стеријинпм ппзпрју 2008. гпдине у Нпвпм Саду. 

 Представа “Три сестре” Антпн Павлпвиш Шехпв, режија Вида Огоенпвић, ускпшила у 
улпгу Анфисе 2008. гпдине. 

 Представа “Нпва Страдија” Светислав Басара, режија Кпкан Младенпвић, улпге: 
Страдипткиоа, Анђеп, Пппкап, Ппсланица, 2009. 
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 Представа “Велика драма” Синища Кпвашевић, режија Синища Кпвашевић, ускпшила у 
улпгу Јанице, 2009. гпдине. 

 Представа “Щекспирпви спнети” Вилијам Щекспир, режија Александар Никплић, 2014. 

 Диплпмска представа “Дпн Жуан се враћа из рата” Еден Фпн Хпрват, режија Предраг 
Ејдус, 2008.  

 Диплпмска представа “Оркестар Титаник” Христп Бпјшев, режија Предраг Ејдус, улпга: 
Љупка, 2008. 

 Представа “Сан летое нпћи” Вилијем Щекспир, режија Предраг Ејдус, улпга: Хелена, 
2007. 
 

Ппера и театар Мадленијанум, Бепград, Србија (2017- ): 

 Мјузикл “Љубав и Мпда” Стаща Кппривица, режија Александар Никплић, улпга: Цица, 
2017.  
 

Дпм пмладине Бепграда, Србија (2014): 

 Представа “Ппсле игре” пп мптивима мита п Орфеју и Еуридици, режија Ана 
Кпнстантинпвић, улпга: Еуридика, 2014. 
 

Ппзприште Атеље 212, Бепград, Србија (2009-2012): 

 Представа “Кпса” Чејмс Радп и Жерпм Рагни (James Rado и Gerome Ragni), адаптација и 
режија Кпкан Младенпвић, улпга: Сузан/Елизабет Ведефпрд, 2010. Гпстпваое на 
Стеријинпм ппзпрју 2010. гпдине у Нпвпм Саду. 
 

Ппзприште “Дадпв,” Бепград, Србија (2011-2012): 

 Диплпмска представа “Оркестар Титаник” Христп Бпјшев, режија Предраг Ејдус, улпга: 
Љупка, 2008. 
 

Дечији културни центар, ДКЦ, Бепград, Србија (2009-2014): 

 Дешији рпкенрпл мјузикл “Милин ппслић” Љубинка Стпјанпвић, режија Иван Јевтпвић, 
улпга: Зприца Милић, 2009. 
 

Ппзприште “Бпшкп Буха,” Бепград, Србија (2006-2010): 

 Представа “Принцеза и Жабац” Игпр Бпјпвић, режија Ива Милпщевић, улпга: Жабац у 
Реге бенду, 2008. 

 Представа “Ритам улице” ппзприщна трупа “Електрпн,” режија Иван Јевтпвић, 2006. 
 

Факултет драмских уметнпсти ФДУ, Бепград, Србија (2009): 

 Представа “Јерма” Фернандп Гарсија Лпрка, режија Ана Кпнстантинпвић, испитна 
представа III гпдине ппзприщне режије, класа Ивана Вујић, улпга: Врашара, 2009. 

 Представа “Впјцек” Чпрч Бихнер, режија Александар Никплић, испитна представа III 
гпдине ппзприщне режије, класа Ивана Вујић, улпга: Мари, 2009. 

 
Академија уметнпсти “БК,” Бепград, Србија (2004-2008): 

    Кпрепдрама “Ух, ах, пх” кпрепграф Тамара Антпнијевић Спасић, Ппзприщни фестивал 
пантпмиме и мпнпдраме, 2006. 

    Представа “Пут пкп света” Бранислав Нущић, режија Предраг Ејдус, улпга: Јулищка, 
Ппглавица племена Очичи, Назлија, Гејща, ушествпваое на “Стеријинпм ппзпрју младих,” 
2007. 
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ФИЛМ И ТЕЛЕВИЗИЈА: 

 Филм “Zarema e la altre” режија Giuseppe Carrisi, улпга: Зулихан, 2010. 

 ТВ серија “Il restuatore” режија Giorgio Capitani, улпга: Клаудија, 2010. 

 ТВ серија “Мирис кище на Балкану” режија Љубища Самарчић, улпга: Агата, 2010. 

 ТВ серија “Онп кап љубав” режија Гпршин Стпјанпвић, улпга: глумица, 2009. 

 ТВ емисија “Хпћу да знащ” впдитељ на телевизији “Студип Б.” 

 ТВ емисија “Супер слагалица” впдитељ на “Happy” телевизији. 
 

6. Саппщтеоа на међунарпдним наушним скуппвима 

 

 2019 – “From Monarchy to Consumerism: Transformation of Public Spaces in Yugoslav and Post-
Yugoslav Framework,” 51st Annual ASEEES Convention, San Francisco, California; 
 

 2019 – “Performing Yugoslavia: The embodied culture of remembering in the post-Yugoslav 
space,” Western Social Science Association, 61st Annual Conference, San Diego, California; 
 

 2018 – “Performance as Labor and Celebration in Socialist and Post-Socialist States,” 50th 
Annual ASEEES Convention, Boston, Massachusetts;  
 

 2018 – “Embodied memory and mass-performances in the context of the former Yugoslavia,” 
Reminiscing/Reinventing Graduate Symposium, School of the Art Institute of Chicago; 
 

 2018 – “Performing Yugoslavia: The embodied culture of remembering in the post-Yugoslav 
space," Soyuz Symposium on Post-Socialist Cultural Studies, Yale University, New 
Haven, Connecticut;   
 

 2015 – “The embodied recollection of the past: Social aspects of dancing and singing in the 
context of Nostalgia for the former Socialist Federative Republic of Yugoslavia,” Symposium of 
Dance researchers, Budapest, Hungary; 
 

        

7. Саппщтеоа на дпмаћим наушним скуппвима 

 2016 – International Conference “Nostalgia on the Move,” Музеј Југпславије у Бепграду, 
Србија.  

 

8. Радпви у кпјима је кандидат једини аутпр и први кпаутпр 

 
 

9. Ушещће у раду жирија на дпмаћим и страним уметнишким излпжбама, кпнкурсима, 
уметнишким и сппртским такмишеоима и манифестацијама 

Шлан струшнпг жирија на дешијем фестивалу “Ппзприщте Звездарищте” у Бепграду, 2008. 
 

10. Уређиваое шаспписа и публикација- 

 Асистент на уређиваоу и кпрекцији збпрника радпва “Oxford Handbook of Indian Dance,” 
уредници др. Anurima Banerji и др. Prarthana Purkayastha, кпји треба да изађе крајем 2020. 
гпдине. 

 Асистент на уређиваоу и кпрекцији коиге “Impossibility of Indian Classical Dance” др. 
Anurima Banerji, кпја треба да изађе тпкпм 2021. гпдине. 
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11. Обављаое кпнсултантских ппслпва  

         
 

12. Индекс кпмпетентнпсти 

 
 

13. Струшни рад (прихваћени или реализпвани прпјекти, патенти, закпнски текстпви и сл.) 

 Истраживачица у пквиру “Истраживашкпг Етнп-кампа” у Кплащину (Црна Гпра), 2015. 
гпдине. Рад се базирап на прикупљаоу и архивираоу етнпграфске грађе, са ппсебним 
интереспваоем за традиципналне игре у регипну Кплащина у Црнпј Гпри.  
 

 Прганизатпрка и идејни твпрац Симппзијума “Race, Gender, Sexuality and Empire in 
Southeastern Europe,” пдржан у сарадои са Центрпм за медије и културу на Онтарип 
Институту за студије у пбразпваоу Универзитета у Тпрпнту, 20. и 21. септембра 2019. 
гпдине у Тпрпнту, Канада.  
 

 Сппљна сарадница на прпјекту “The Post-YU Trilateral Bottom-up Learning (PYTBUL),” 
пдржан 2016. гпдине у Пули (Хрватска), Љубљани (Слпвенија), и Бепграду (Србија). PYTBUL 
је прпјекат стратещкпг партнерства за пснаживаое младих у регипну и ппдстицаое 
сампзаппщљаваоа младих. 

 

14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад 

 Тпкпм диплпмских студија на катедри за глуму, псвпјенп I местп на Републишкпм 
такмишеоу у беседнищтву, 2006. гпдине у Сремскпј Митрпвици са беседпм Краљице 
Наталије Обренпвић. 
 

 На бепградскпм ппзприщнпм фестивалу БАП, Награда за најбољу женску улогу за улпгу 

Нермине у представи “Лизистрата” Аристпфан, у режији Немаое Савкпвића и Срђана 
Каранпвића, 2004.  
 

 На ппзприщнпм фестивалу у Кули, Награда за глумачку наду, за улпгу Нермине у 

представи “Лизистрата” Аристпфан, у режији Немаое Савкпвића и Срђана 
Каранпвића, 2004.  
 

 На Фестивалу Фестивала у Требиоу, Награда за најбољу женску улогу, за улпгу Нермине у 

представи “Лизистрата” Аристпфан, у режији Немаое Савкпвића и Срђана 
Каранпвића, 2004. 
 

15. Осталп 

 
 

 

IV        ПЕДАГПШКА СППСПБНПСТ И ДППРИНПС У НАСТАВИ 

Претхпдни наставни рад (пре избпра у зваое наставника): 

1. Назив студијскпг прпграма, наставнпг предмета (мпдула, курса) гпдина студијскпг 
прпграма и фпнд шаспва 
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2. Педагпщкп искуствп 

  Од 2017. гпдине дп данас извпдила је наставу на Универзитету у Калифпрнији Лпс Анђелес 
(UCLA), на предметима: “D101 Theories of Dance and Performance,“ “100A Art as Social 
Action,“ “100B Art as Moral Action,“ “AA10 Arts Encounters,“ “WAC80 Video tools and 
techniques,“ “AA100 10 Questions,” “101A Making Tradition,” “101B Reconstructing Historical 
Pasts,” “RUSSIAN 31, Introduction to Russian Film and Soviet Cinema,“ “90A Introduction to 
Russian Civilization,“ “90B Russian Civilization in the twentieth century.”   
 

 2011-2014. гпдине била је наставница драме и впђа драмске секције у Оснпвнпј щкпли 
“Креативнп Перп” у Бепграду. Обим ппсла пбухватап је кпнцептуализацију кпмплетнпг 
курикулума и педагпщке метпдплпгије, писаое и режираое ппзприщних представа кап 
кпнашнпг прпизвпда једнпгпдищоег усаврщаваоа пплазника щкпле; 
 

 2012-2013. гпдине била је предаваш сценскпг ппкрета у Академскпм ппзприщту АКУД 
“Бранкп Крсманпвић” у Бепграду. Шаспви су ппдржавали развпј флексибилнпг, изражајнпг 
глумашкпг “инструмента,” кпји су се базирали на пснпвама ппкрета за изградоу свеукупне 
свести п телу, истраживаоем израза тела и међуспбнпм кпрелацијпм тела и ума. 
 

 2011. гпдине у Италији, град Ливпрнп, била је гпстујући предаваш у пквиру прпјекта 
кппрпдукције српске невладине прганизације “ДпкуKинп” и италијанске невладине 
прганизације “Арци” (“Arci”). У пквиру сарадое између глумаца из Италије и глумцима 
прпстпра бивще Југпславије, циљ прпјекта бип је да се реализује ппзприщна представа кпја 
би представила циркулацију ппст-југпслпвенских наратива у нпвпфпрмираним земљама. 
 

3. Реизбпрнпст у зваое асистента (пд – дп, брпј) 

 
  

4. Одржаваое наставе ппд ментпрствпм (пбим ангажпваоа у шаспвима / пп семестру, на 
предмету, са фпндпм шаспва) 

 
 

5. Оцена приступнпг предаваоа 

100/100 на Универзитету у Калифпрнији Лпс Анђелес (UCLA) 
Приступнп предаваое (Академија уметнпсти у Бепграду):  
 

Садашои наставни рад (за избпр у вище зваое наставника – ванредни прпфеспр и редпвни 
прпфеспр) 

1. Назив студијскпг прпграма, предмета (мпдула, курса), гпдина студијскпг прпграма и фпнд 
шаспва (на пснпвним, диплпмским пднпснп специјалистишким, магистарским и дпктпрским 
студијама) 

 
 

2. Увпђеое нпвих пбласти, наставних предмета (мпдула, курсева) 

 
 

3. Учбеници (наслпв, аутпри, гпдина издаваоа, издаваш) 
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4. Друга дидактишка средства (прирушници, скрипте и сл. – наслпв, аутпр, гпдина издаваоа, 
издаваш) 

 
 

5. Награде и признаоа универзитета, педагпщких и наушних  аспцијација 

 Дпбитница престижне стипендије Министарства сппљних ппслпва Републике 
Индпнезије IACS Indonesian Art and Culture Scholarship 2013 за истраживаое на ппљу 
извпђашких уметнпсти, Азијскпг физишкпг театра, традиципналнпг индпнежанскпг 
плеса, и Wayang kulit – традиципналнпг ппзприщта сенки. Ана је изабрана у 70 
уметника щирпм света да представља Србију на ппљу уметнпсти и ппзприщта какп би 
се даље едукпвала тпкпм шетири месеца прпведених на пстрвима Јава и Бали; 
 

 Дпбитница стипендије Еврппске кпмисије Erasmus+: Erasmus Mundus Scholarship- 
Category A, 2014;  

 Дпбитница стипендије Clifton Webb Scholarship for the Arts за дппринпс у ппљу 
уметнпсти и науке 2018;  

 Дпбитница Деканпве стипендије на Универзитету у Калифпрнији Лпс Анђелес (UCLA),  
Dean’s General Award, The School of Arts and Architecture, 2019;  

 Дпбитница награде и стипендије Graduate Summer Research Mentorship Program, 
Универзитет у Калифпрнији Лпс Анђелес (UCLA), 2019; 

 Дпбитница стипендије Polly Nooter Roberts Graduate Fellowship, Универзитет у 
Калифпрнији Лпс Анђелес (UCLA), 2020;  

 

6. Извпђеое наставе на универзитетима ван земље 

 Од 2017. гпдине дп данас асистирала је у настави и извпдила предаваоа у функцији 
Teaching assistant, Teaching Associate, Teaching Fellow на Универзитету у Калифпрнији Лпс 
Анђелес (UCLA), на предметима: “D101 Theories of Dance and Performance,“ “100A Art as 
Social Action,“ “100B Art as Moral Action,“ “AA10 Arts Encounters,“ “WAC80 Video tools and 
techniques,“ “AA100 10 Questions,” “101A Making Tradition,” “101B Reconstructing Historical 
Pasts,” “RUSSIAN 31, Introduction to Russian Film and Soviet Cinema,“ “90A Introduction to 
Russian Civilization,“ “90B Russian Civilization in the twentieth century.”  
 

 2016. гпдине била је гпстујући предаваш на Универзитету Рпехамптпн у Лпндпну (University 
of Roehampton, London, United Kingdom), где је на Департмену за плес, предмет Светска 
музика и плес, пдржала предаваое “Traditional dances from the former Yugoslavia, practical 
and theoretical approach” 
 

 2014. гпдине била је гпстујући предаваш на Нпрвещкпм Универзитету за Науку и 
Технплпгију (Norwegian University of Science and Technology, NTNU), где је на Департменту 
за уметнпст и медијске студије, пдржала предаваое “Oriental Theater” са практишним и 
тепријским приступпм јаванскпј културнпј пракси са фпкуспм на традиципналне плеспве и 
ппзприщте. 
  

7. Мищљеое студената п педагпщкпм раду наставника 

Анкета на Универзитету у Калифпрнији Лпс Анђелес (UCLA), 2017: 8.50/10 
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Анкета на Универзитету у Калифпрнији Лпс Анђелес (UCLA), 2018: 8.69/10 
Анкета на Универзитету у Калифпрнији Лпс Анђелес (UCLA), 2019: 8.90/10 
Анкета на Универзитету у Калифпрнији Лпс Анђелес (UCLA), 2020: 8.89/10 
 

8. Осталп 

 
 

 

V        РУКПВПЂЕОЕ – МЕНТПРСТВП У ИЗРАДИ ЗАВРШНИХ РАДПВА 

1. Рукпвпђеое – ментпрствп у изради диплпмских и специјалистишких радпва и магистарских 
теза (брпј радпва, име и презиме студента, ужа наушна пбласт и наслпв рада) 

 
 

2. Рукпвпђеое – ментпрствп дпктпрских дисертација (брпј радпва, име и презиме 
дпктпранта, ужа наушна пбласт и наслпв дисертације) 

 

 
 

3. Ушещће у кпмисијама за пдбрану диплпмских и специјалистишких радпва, магистарских 
теза и дпктпрских дисертација 

 

 

 

VI        ДППРИНПС  АКАДЕМСКПЈ И ШИРПЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

1. Ушещће у раду пргана и тела факултета и Универзитета 

Евалуатпр студентских апликација за пријем на пснпвне диплпмске студије за студијски 
прпграм Светска уметнпст и култура, Универзитета у Калифпрнији Лпс Анђелес (UCLA), 
2019. гпдине.  
 

2. Ушещће у кпмисијама за избпр наставника и сарадника (навести брпј) 

 
 

3. Впђеое прпфесипналних (струкпвних) прганизација 

Члан пдбпра “Chew on This” -  студентске платфпрме за уметнишке, академске и 

кпрепграфске презентације ппстдиплпмаца и дпктпрских студената на Департменту за 

Светску уметнпст и културу/плес (WAC/D), Универзитет у Калифпрнији Лпс Анђелес (UCLA), 

2017-2020 гпдине. 

4. Организација, ушещће и впђеое лпкалних, регипналних, наципналних или међунарпдних 
уметнишких и сппртских манифестација 

 
 

5. Ушещће у раду пдбпра, закпнпдавних тела, прпфесипналних прганизација 
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6. Израда прпфесипналних експертиза и рецензираое радпва и прпјеката 

        Рецензент на збпрнику радпва “Екпфеминизам: између женских и зелених студија” кпји су 
уредили Гпран Ђурђевић и Сузана Марјанић. Збпрник радпва треба да буде пбјављен дп краја 
2020. гпдине. 

 
 
 

VII    АНАЛИЗА  РАДА  КАНДИДАТА  (на једнпј страници куцанпг текста) 

 

На кпнкурс за избпр у зваое дпцента за пбласт Драмске и аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт 
Глума – Сценске игре и Сценски ппкре, пријавила се једна кандидаткиоа – Ана Стпјанпвић. 
Кандидат се први пут бира у зваое дпцента. Накпн щтп је утврђенп да кандидат испуоава услпве 
за избпр у зваое дпцента, пријављени кандидат је ппзван да пдржи приступнп предаваое. 

Тема предаваоа: "Традиципналнп ппзприщте Југпистпшне Азије; Игре из Враоанске свите". 

Приступнп предаваое пдржанп је 21.10.2020. гпдине у згради Академије уметнпсти, Ресавска 78. 
Кандидат је пдржап предаваое у предвиђенпм трајаоу пд 60 минута. 

Предаваоу је присутвпвала Кпмисија: 

1. др и др ум. Агпта Виткаи Кушера, ред. прпф. Универзитета у Нпвпм Саду Академије уметнпсти 

2. Милица Краљ, дпцент Академије уметнпсти у Бепграду 

3. Ива Милпщевић, дпцент Академије уметнпсти у Бепграду 

4. Студенти друге гпдине пснпвних академских студија, студијски прпграм Глума – активни 
ушесници. 

При пцеоиваоу приступнпг предавоа, Кпмисја је узела у пбзир припремљенпст кандидата, 
структуру и квалитет садржаја предавоа, струшни и метпдплпщки аспект извпђеоа предаваоа и 
ефикаснпст управљаоа временпм. 

Кпмисија сматра да је приступнп предаваое билп садржајнп, инспиративнп, прецизнп, тематски 
ташнп и инпвативнп. Прпсешна пцена је 9,66. 
 
Ана Стпјанпвић је диплпмирала глуму 2008. гпдине на Универзитеу “Браћа Карић,” Академија 
Уметнпсти Бепград. 2016. гпдине је стекла титулу Master of Arts in Dance Knowledge, Practice and 
Heritage прганизпванпм пд стране кпнзпрцијума шетири факултета. Тренутнп је на шетвртпј 
(заврщнпј) гпдини интердисциплинарних дпктпрских студија у култури и перфпрмансу (Ph.D. in 
Culture and Performance) на Универзитету у Калифпрнији, Лпс Анђелес (University of California, Los 
Angeles - UCLA), на Департменту за светску уметнпст и културу/плес (Department of World Arts and 
Cultures/Dance - WAC/D). 
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Кап млада глумица, кпја је имала и има ангажмане у Нарпднпм ппзприщту Бепград, Опери и 
театру Мадленијанум (Земун) и Атељеу 212 (Бепград) ппказује великп интереспваое за 
истраживаоа у ппљу плеса, щтп се види из оене бипграфије, пднпснп бправака у инпстранству 
кап и излагаоа у пквиру међунарпдних скуппва. Ппред уметнишке и наушне бипграфије, 
кандидаткиоа има афинитете ка педагпщкпм раду. Впдила је драмску секцију у Оснпвнпј щкпли 
“Креативнп Перп” у Бепграду, предавала је сценски ппкрет у Академскпм ппзприщту АКУД 
“Бранкп Крсманпвић” у Бепграду и радила је кап асистент на Универзитету у Калифпрнији Лпс 
Анђелес (UCLA) на пдељеоима: School of Theater, Film and Television; Department of World Arts and 
Cultures/Dance, Department of Slavic; East European and Eurasian Languages and Cultures; School of 
Arts and Architecture.  

 
 
 

VIII   МИШЉЕОЕ П ИСПУОЕНПСТИ УСЛПВА ЗА ИЗБПР У ЗВАОЕ СВАКПГ КАНДИДАТА ППЈЕДИНАЧНП (на 1/2 
странице куцанпг текста, са називпм зваоа за кпје је кпнкурс расписан) 

 

Кандидат Ана Стпјанпвић испуоава све пбавезне и све избпрне услпве за избпр у  дпцента 
предвиђене Закпнпм п виспкпм пбразпваоу РС и Правилникпм п избпру наставника Академије 
уметнпсти и тп: 
 
                                                                ПБАВЕЗНИ:  
 
 I Приступнп предаваое из пбласти за кпју се бира, ппзитивнп пцеоенп пд стране 
виспкпшкплске устанпве  
 
 Приступнп предаваое пдржанп је 21.10.2020. гпдине на тему "Традиципналнп ппзприщте 
Југпистпшне Азије; Игре из Враоанске свите", студентима друге гпдине глуме Академије 
уметнпсти, пцеоенп: 9.66 
 
 
II Ппзитивна пцена педагпшкпг рада у студентским анкетама тпкпм целпкупнпг  прптеклпг 

избпрнпг перипда  
 
 

III Три репрезентативне референце у ужпј уметничкпј пбласти за кпју се бира  
 

 Кап стипендиста IACS - Indonesian Art and culture scholarship, 2013, шетири месеца прпвела 
на пстрвима Јава и Бали у Републици Индпнезији радећи специјализацију на ппљу 
извпђашких уметнпсти, Азијскпг физишкпг театра, традиципналнпг индпнежанскпг плеса и  
Wayang kulit – традиципналнпг ппзприщта сенки. 
 

 Заврщила је двпгпдищое интернаципнални мастер  прпграм– Плесна антрппплпгија 
Choreomundus прганизпван пд стране кпнзпрцијума шетири факултета: Norwegian University 
of Science and Technology NTNU, Нпрвещка; Blaise Pascal University, Француска; Scientific 
University of Szeged, Мађарска; University of Roehampton London, Уједиоенп Краљевствп. 
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 На заврщнпј је гпдини интрдисциплинарних дпктпрских студија Филпзпфије у култури и 

перфпрмансу на Одељеоу за светску уметнпст, културу и плес (Department of World Arts 

and Cultures/Dance, WAC/D) на Универзитету у Калифпрнији, Лпс Анђелес (University of 

California, Los Angeles, UCLA) у Сједиоеним Америшким Државама. 

 
                                   ИЗБПРНИ (минималнп 2 пд 3):  
 

I Стручнп-прпфесипнални дппринпс.  
 
Ана Стпјанпвић псим глумашкпг и плеснпг искуства, има и педагпщкп и наушнп-истраживашкп 

искуствп. Дпбитница је некпликп награда и признаоа за свпј рад.  

Треба истаћи и оене студијске бправке у инпстранству: Република Индпнезија, Нпрвещка 

(Трпндхејм), Француска (Клермпн Феран), Мађарска (Сегедин), Уједиоенп Краљевствп (Лпндпн) и 

Сједиоене Америшке Државе. 

 
II Дппринпс академскпј и ширпј заједници.  
 
Била је гпстујући предавач на Универзитетима у: Великпј Британији, Нпрвещкпј и Италији, а пд 

2017. гпдине дп данас асистирала је у настави и извпдила предаваоа на Универзитету у 

Калифпрнији - Лпс Анђелесу. 

 
III Сарадоа са другим виспкпшкплским, пднпснп научнп-истраживачким институцијама у 
земљи и инпстранству.  
 
Члан пдбпра “Chew on This” -  студентске платфпрме за уметнишке, академске и кпрепграфске 

презентације ппстдиплпмаца и дпктпрских студената на Департменту за Светску уметнпст и 

културу/плес (WAC/D), Универзитет у Калифпрнији Лпс Анђелес (UCLA), 2017-2020 гпдине; 

истраживачица у пквиру “Истраживашкпг Етнп-кампа” у Кплащину (Црна Гпра), 2015. гпдине; 

прганизатпрка и идејни твпрац Симппзијума “Race, Gender, Sexuality and Empire in Southeastern 

Europe,” пдржан у сарадои са Центрпм за медије и културу на Онтарип Институту за студије у 

пбразпваоу Универзитета у Тпрпнту, 2019. гпдине у Тпрпнту, Канада; сппљна сарадница на 

прпјекту “The Post-YU Trilateral Bottom-up Learning (PYTBUL),” пдржан 2016. гпдине у Пули 

(Хрватска), Љубљани (Слпвенија), и Бепграду (Србија). PYTBUL је прпјекат стратещкпг партнерства 

за пснаживаое младих у регипну и ппдстицаое сампзаппщљаваоа младих. 
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Наппмена: Пптребнп је експлицитнп навести да  ли или не сваки кандидат ппјединачнп испуоава 
услпве за избпр у зваое. 

 
 

IX       ПРЕДЛПГ ЗА ИЗБПР КАНДИДАТА У ПДРЕЂЕНП ЗВАОE НАСТАВНИКА 

 
 На пснпву излпженпг, Кпмисија са задпвпљствпм предлаже Наставнпм већу Академије уметнпсти 

у Бепграду да изабере кандидата Ану Стпјанпвић у зваое и на раднп местп дпцента за пбласт 

Драмске и аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт Глума – Сценске игре и Сценски ппкрет. 

 
 

 


