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I       ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

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

          1/284 пд 14.09.2020. гпдине 

2. Датум и местп пбјaвљиваоа кпнкурса 

14.09.2020. www.akademijaumetnosti.edu.rs  

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

         - један сарадник у зваоу вищег уметнишкпг сарадника за пбласт Драмске и аудипвизуелне 
уметнпсти; ужа пбласт Глума. 
 

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 

            
- Предраг Стпјменпвић, дпцент Академије уметнпсти 
- Ива Милпщевић, дпцент Академије уметнпсти 
- Милица Јанкетић, дпцент Академије уметнпсти 

 

 

II      БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

Гпрдана, Станпје, Ђпкић 
 

2. Зваое 

 
 

3. Датум и местп рпђеоа 

       15.03.1988. Бепград 
 

4. Адреса 

Авалска 44 е, Бели пптпк 
 

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 
академски назив 

2013-2020. Алфа БК универзитет, Академија уметнпсти, Глума, 9,18 

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/
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Диплпмирала у класи прпф. Небпјще Дугалића; ментпр диплпмскпг рада Милан Нещкпвић 
диплпмирани драмски и аудипвизуелни уметник 
 

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

 
 

8. Наслпв специјалистишкпг рада, пднпснп магистарске тезе, ментпр 

       
 

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

 
 

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

 
 

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

енглески – пдлишнп 
щпански, задпвпљавајуће 
 

12. Прпфесипнална пријентација (пбласт, ужа пбласт и уска пријентација) 

глума 
 

13. Местп и трајаое специјализација и студијских бправака у инпстранству 

2015 Мастер клас Никита Михалкпв, Кустендпрф, Мпкра гпра 
2016 Радипница сценскпг ппкрета, впдитељ Слпбпдан Бещтић, Фист Бепград 
2018 Мастер клас Паплп Спрентинп, Кустендпрф, Мпкра гпра 
2018 Мастер клас Емир Кустурица, Јесеои ппзприщни фестивал Кустендпрф, Мпкра гпра 
2019 Мастер клас радипница Ппзприщне метпде Зијаха Спкплпвића, Арт трема фест, Рума 
 

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

 
 

15. Чланствп у струшним и наушним аспцијацијама 

 
  
 

 

III     НАУЧНП ИСТРАЖИВАЧКИ ПДНПСНП УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС 

1. Наушне коиге (пригинални наслпв, аутпри, гпдина издаваоа и издаваш) 
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а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
 

 

2. Мпнпграфије, ппсебна ппглавља у наушним коигама (наслпв, аутпри, гпдина издаваоа и 
издаваш) 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
 

 

3. Референце међунарпднпг нивпа (публикације у међунарпдним шаспписима, међунарпдне 
излпжбе и уметнишки наступи) 

а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

 
Гпстпваое на међунарпднпм фестивалу у Трсту, Италија, 2018. – сцене из разлишитих кпмада.       
 
Улпга Маще у представи "Галеб" А. П. Чехпва, гпстпваоа на ппзприщнпм фестивалу "Teatralny 
Koufar", Минск (Белпрусија, 2018) и Јарпслав (Русија, 2019) 
 

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

 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

 
Ппзприщте 
 
2017. Улпга Маще, диплпмска представа "Галеб" А. П. Чехпв, премијера у Атељеу 212. Представа 
играна тпкпм шитаве сезпне 2017/2018. на репертпару Бепградскпг драмскпг ппзприщта. 
Гпстпваоа: на Јесеоем ппзприщнпм фестивалу Мећавник, Мпкра гпра (2017), Фестивалу 
Пкупираое Спмбпра (2017), Трема фесту Рума (2018) 
 
2017. Улпга Бела, представа "Сестре браће Барух", Дпрћплскп нарпднп ппзприщте, Бепград 
 
2019. "Да ли би хтела да се јпщ ппнекад нађемп", Рефлектпр театар, премијера у Нарпднпм 
ппзприщту у Бепграду. Гпстпваое у "Сартр" ппзприщту у Сарајеву (2019). 
 
Филм 
 
2017. Кратки играни филм "Puzzle" у режији Аглаје Филиппвић 
2019. Кратки играни филм "Знащ щта саоам кад имам нпћне мпре" у режији Аглаје Филиппвић 
2019. Кратки играни филм "Гужвва" у режији Ирис Јанкпвић 
2020. Кратки експериментални филм "Тищина" у режији Игпра Лазића 
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TВ серије 
 
2016. Улпга Црнке, "Сумоивп лице" Б. Нущића 
2019. Улпга Милутинпве мајке, "Жмурке" у режији Милпща Радивпјевића 
2020. Улпга Васине ћерке, "Мпшвара" у режији Плега Нпвкпвића 
 
 
 

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

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
 

 

6. Саппщтеоа на међунарпдним наушним скуппвима 

 
        

7. Саппщтеоа на дпмаћим наушним скуппвима 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

 

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 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
 

10. Уређиваое шаспписа и публикација- 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

 

11. Пбављаое кпнсултантских ппслпва  

         
 

12. Индекс кпмпетентнпсти 

 
а) у ранијем перипду 
видети ппд: Уметнишки, струшни и прпфесипнални дппринпс Кандидата 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 
видети ппд: Уметнишки, струшни и прпфесипнални дппринпс Кандидата 
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13. Струшни рад (прихваћени или реализпвани прпјекти, патенти, закпнски текстпви и сл.) 

 
а) у ранијем перипду 
б) у тпку ппследоег избпрнпг перипда 

 

14. Признаоа, награде и пдликпваоа за прпфесипнални рад 

 
Улпга Маще, представа "Галеб" А. П. Чехпва: 
 
"Златни лист" за најбпљу глумицу Јесеоег ппзприщнпг фестивала на Мећавнику, Мпкра Гпра, 
2017.  
 
Награда за најбпљу сппредну женску услпгу на ппзприщнпм фестивалу "Teatralny Koufar" у  
Минску (Белпрусија, 2018). 

      

15. Псталп 

 
 

 

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 

 
 

2. Педагпщкп искуствп 

 
Предаваш ван раднпг пднпса, предмет Пснпве глуме 2, ПАС Глума, Академија уметнпсти у 
Бепграду        

 

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

 
  

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

 
 

5. Пцена приступнпг предаваоа 

 
 

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 
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студијама) 

 
 

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

 
 

3. Учбеници (наслпв, аутпри, гпдина издаваоа, издаваш) 

 
 
 

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

 
 

5. Награде и признаоа универзитета, педагпщких и наушних  аспцијација 

 
 

6. Извпђеое наставе на универзитетима ван земље 

 
 

7. Мищљеое студената п педагпщкпм раду наставника 

 
 

8. Псталп 

 
 

 

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 
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1. Ушещће у раду пргана и тела факултета и Универзитета 

 
 

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

 
 

3. Впђеое прпфесипналних (струкпвних) прганизација 

 
 

4. Прганизација, ушещће и впђеое лпкалних, регипналних, наципналних или међунарпдних 
уметнишких и сппртских менифестација 

 
 

5. Ушещће у раду пдбпра, закпнпдавних тела, прпфесипналних прганизација 

 
 

6. Израда прпфесипналних експертиза и рецензираое радпва и прпјеката 

 
 

 

VII    АНАЛИЗА  РАДА  КАНДИДАТА  (на једнпј страници куцанпг текста) 

 
Гпрдана Ђпкић ппседује двпгпдищое искуствп у педагпгији глуме, радећи кап предаваш на 

предмету глума на Академији уметнпсти. Знашајан је оен дппринпс унапређиваоу наставе крпз 

рад са две класе глуме. Прпфесипнални и педагпщки рад усаврщавала је и у међунарпдним 

ппзприщним радипницама кпд еминентних драмских стварапца: Никите Михалкпва, Папла 

Спрентина, Емира Кустурице, Зијаха Спкплпвића. Кап глумица пстварила је знашајне улпге у 

ппзприщту, кап и на филму и телевизији. Оен таленат признат је и пптврђен пд стране струшне 

јавнпсти, те је награђена за улпгу Маще у представи „Галеб“ на Фестивалу „Teatralny Koufar“ у 

Минску (Белпрусија), прпглащена је и за најбпљу глумицу Јесеоег ппзприщнпг фестивала на 

Мећавнику. Снимила је шетири кратка филма и пстварила улпге у ТВ серијама „Сумоивп лице“, 

„Жмурке“ и „Мпшвара“. 
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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) 

 
На пснпву свега наведенпг у анализи рада кандидата, а имајући у виду критеријуме оенпг 

дпсадащоег уметнишкпг и педагпщкпг ангажмана, кпмисија закљушује да Гпрдана Ђпкић испуоава 

све предвиђене услпве за избпр у зваое вищег уметнишкпг сарадника за пбласт Драмске и 

аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт Глума, на Академији уметнпсти у Бепграду. Кап илустрацију 

квалитета кандидата издвајамп две шиоенице. Првп, оенп двпгпдищое бављеое педагпгијпм 

глуме на Академији уметнпсти је ппзитивнп пцеоенп, а усаврщавала се и у међунарпдним 

пквирима. Ппред тпга, признат је оен уметнишки ангажман, за кпји је два пута и награђивана на 

релевантним ппзприщним фестивалима. 

 

 

 

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 САРАДНИКА 

 

Кпмисија сматра да кандидат Гпрдана Ђпкић на пснпву кпмплетнпг увида у прилпжену кпнкурсну 
дпкументацију, испуоава све закпнске и друге услпве и преппрушује га за избпр у зваое вищег 
уметнишкпг сарадника за пбласт Драмске и аудипвизуелне уметнпсти; ужа пбласт Глума, на 
Академији уметнпсти у Бепграду.  
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