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I       ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

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

          1/255 пд 1.09.2020. гпдине 

2. Датум и местп пбјaвљиваоа кпнкурса 

01.10.2020. 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 – Aкрпбатика и сценске бпрбе. 
 

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 

            
- Милица Краљ, дпцент Академије уметнпсти 
- Предраг Стпјменпвић, дпцент Академије уметнпсти 
- Тамара Антпнијевић Спасић, вищи уметнишки сарадник Академије уметнпсти 

 

 

II      БИПГРАФСКИ ППДАЦИ  

1. Име, име једнпг рпдитеља и презиме 

Maрија , Дущкп, Кпсић 
 

2. Зваое 

Вищи уметнишки сарадник 
 

3. Датум и местп рпђеоа 

              24.04.1985. Нпви Пазар 
 

4. Адреса 

Прве пруге 11/31, 11080 Земун , Бепград 
 

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

         “Академија уметнпсти” у Бепграду, вищи уметнишки сарадник. 
 

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

Гпдина уписа: 2004. 

http://www.akademijaumetnosti.edu.rs/
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Гпдина заврщетка: 2008. 
„Академија уметнпсти“,драмске и аудип-визуелне уметнпсти, ужа пбласт: глума, класа 
прпф. Предрага Ејдуса. 
Диплпмирани драмски и аудип-визуелни уметник-глумац, прпсешна пцена:  9,59. 
 

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, врлпдпбрп, 
дпбрп,задпвпљавајуће 

Енглески језик:  шита  5,  пище 5, гпвпри  5 
Гршки језик:шита5, пище 4, гпвпри  5 
Немашки језик:шита 5, пище  4, гпвпри  4 
 

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

Драмске и аудип-визуелне уметнпсти, глума, акрпбатика и сценске бпрбе. 
 

13. Местп и трајаое специјализација и студијских бправака у инпстранству 

Курс „acro“ i „fly“ јпге у Острави, Чещка република. 
              Семинари и предаваоа п инклузији пспба пметених у развпју у ппзприщте, Фиренца,        
Италија. 

 

14. Кретаое у прпфесипналнпм раду (устанпва, факултет, универзитет или фирма, 
трајаоезаппслеоа и зваое - навести свазваоа) 

                     Академија уметнпсти у Бепграду 
Уметнишки сарадник  2009.-2010. i 2010.-2011. 
Вищи уметнишки сарадник   2011.-2015. 
Вищи уметнишки сарадник 2015.-2018. 

                     Вищи уметнишки сарадник 2018.-2020. 

15. Чланствп у струшним и наушним аспцијацијама 
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III  НАУЧНП ИСТРАЖИВАЧКИ ПДНПСНП УМЕТНИЧКИ, СТРУЧНИ И ПРПФЕСИПНАЛНИ ДППРИНПС 

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

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

 

2. Мпнпграфије, ппсебна ппглавља у наушнимкоигама (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) 

 
 

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

 

 
 

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

2004 Представе „ТВ Цинк“, „Сампубица“ Никплаја Ердмана и Аристпфанпва „Лизистрата“ са 
аматерским студипм глуме „Четврти зид“.  
2006. Испитнa представa Академије уметнпсти: „Пут пкп света“ Бранислава Нущића  
2007. Испитнa представa Академије уметнпсти „Сан летое нпћи“ Вилијема Шекспира  
2007. Представа „Ритам улице“ са труппм ЕЛЕКТРОН 
2007. Кпрепдрама  „Ух, ах, пх“, кпја је ушествпвала на међунарпднпм фестивалу пантпмиме и 
мпндраме 
2008. Испитнa представa Академије уметнпсти „Дпн Жуан се враћа из рата“ Едина фпн Хпрвата. 
2008. Рпкенрпл мјузикл за децу „Милин ппслић“ у режији Ивана Јевтпвића 
2009. и 2010. Представе „Тпрта са пет спратпва“ Дпбрице Ерића, „Дубравкп и Саоа“ и „Мала 
принцеза“са центрпм за пспбе пметене у развпју „Стари град“ 
2010-    Дешије представе „Вила прптив шарпбоака“ и „Чарпбна збрка“ у сарадои са награђиваним 
мађипнишарем. 
Кап шланица трупе „Циркузанција“ представе : „Нпвпгпдищои циркус“, „Авантуре виле и 
принцезе“ и луткарска представа  „ Три прасета“. 
Креираое и извпђеое прпграма анимације за спцијалнп угрпжену децу у најсирпмащнијим 
ппщтинама Србије, у прганизацији фпндације Драгице Никплић.  
2017. Улпга Марије у представи "Прва парница" Бранислава Нущића у ппзприщту "Славија".  
2018. Улпга Сенке у ппстдиплпмспм раду Тадије Милетића "Слушајеви" пп Данијелу Хармсу, 
ппзприщтe "Мадленијанум" 
Од 2019. гпдине шлан и прганизатпр ппзприщта “Лектира Владимир Јевтпвић”. 
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6. Саппщтеоа на међунарпдним наушним скуппвима 

 
 

7. Саппщтеоа на дпмаћимнаушнимскуппвима 

 
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 

Члан жирија ппщтинскпг такмишеоа рецитатпра, ппщтина Савски венац.(2014., 2015., 2016. гпд.) 
 

10. Уређиваое шаспписа и публикација- 

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

 

11. Обављаое кпнсултантских ппслпва 

Сарадник на представи „Љубавници“, Марка Камелетија, у ппзприщту „Славија“, креираое 
кпрепграфије латинп-америшких плеспва. (2016.гпд.) 
Креираое перфпрманса „Да се живпт не заустави“ у центру Бепграда за пбплеле пд Крпнпве 
бплести.(2017. гпд.) 
Сарадник на представи "SEX BOMB", у ппзприщту "Славија", креираое кпрепграфије за 
пптребе представе. (2018. гпд.) 
 

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 

 

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 

 
 

15. Осталп 

Активнп бављеое сппртпм: плес (латинп-америшки, стандрад и салса), акрп јпга, кик бпкс, „pole 
dance fitness“и „calisthenics“. 
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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 

 Глума, Акрпбатика и сценске бпрбе  1, 2,3. 
Акрпбатика и сценске бпрбе  1-прва гпдина (0+2) 
Акрпбатика и сценске бпрбе  2-друга гпдина (0+2) 
Акрпбатика и сценске бпрбе 3-трећа гпдина (0+2) 

2. Педагпщкп искуствп 

Једанаест гпдина рада на „Академији уметнпсти“ у Бепграду кап уметнишки, пднпснп вищи 
уметнишки сарадник на предмету Акрпбатика и сценске бпрбе, са студентима прве, друге и 
треће гпдине пснпвних академских студија. 
Осам гпдине рада у щкпли глуме, са децпм узраста пд 9 дп 15 гпдина, и пмладинпм пд 15 дп 
30 гпдина. 
Две гпдине рада у предщкплскпј устанпви „Наще шедп“ у Земуну, са децпм узраста пд 2 дп 6 
гпдина. 

    Десет гпдина рада са децпм узраста пд 4 дп 12 гпдина у пквиру забавнпг прпграма (представе и 
анимација за децу) са труппм  „Циркузанција“. 

Рад са пспбама пметеним у развпју при удружеоу  „Живимп заједнп“, Стари град. 
Рад са децпм узраста 3-6 гпдина у предщкплскпј устанпви "Кпрак пп кпрак" у Земуну, у пквиру 
шаспва глуме. 
Рад са децпм узраста 3-15 гпдина у щкпли балета "Беп Балет", у пквиру шаспва гимнастике за 
децу. 

 

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

2010.-реизбпр у зваое уметнишкпг сарадника. 
2011-2015.-реизбпр у зваое вищег уметнишкпг сарадника. 
2015.-2018.-реизбпр у зваое вищег уметнишкпг сарадника. 
 

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

 
 

5. Оцена 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 
студијама) 

Драмске и аудип-визуелне уметнпсти, глума: 
1.-прва гпдина, Увпд у сценске игре и акрпбатику (0+2) 
2.-друга гпдина, Акрпбатика и сценске бпрбе (0+2) 
3.-трећа гпдина, Акрпбатика и сценске бпрбе (0+2) 
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2. Увпђеое нпвих пбласти, наставних предмета (мпдула, курсева) 

Курс стрељащтва на трећпј гпдини студија. 
 

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

„Сан п страсти“ , Ли Стразберг, „Факултет драмских уметнпсти“, 2004. 
„О техници глумца“, Михаил Чехпв, „NNK Internacional“, 2005. 
„Вежбаое и здравље“, Brian J. Sharkey, Steven E. Gaskill, „Data status“ 2007. 
„Physical Expression and the Performing Artist“,Jerald Schwiebert, „University of Michigan 
Press“, 2011. 
„An Acrobat of the Heart: a Physical approach to Acting inspired by the work of Jerzy 
Grotowsky“,  Stephen Wangh, „Vintage“, 2000. 
„The Physical Actor: Exercises for Action and Awareness“, Annie Loui, „Routledge“, 2009. 
Acrobatic yoga - ebooks 
 

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 

Анкета 2015: 4,78 
Анкета 2016: 4,98 
Анкета 2017: 4,81 
Анкета 2018: 4,47 
Прпсешна пцена:  4,76 
 

8. Осталп 

Ментпрски рад са ушеникпм пснпвне щкпле „Стефан Немаоа“, кпји је псвпјиo првп местп 
на државнпм такмишеоу рецитатпра у Ваљеву 2015.гпдине. 
 

 

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) 
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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 

 

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

 
 

3. Впђеое прпфесипналних (струкпвних) прганизација 

 
 

4. Организација, 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) 

 

Кандидат Марија Косић је изузетно талентован и посвећен предавач. У раду са 

студентима показује велике педагошке способности и високу стручну оспособљеност. 

Креативно приступа раду. У конципирању захтевних студентских вежби видан је њен 

кореографски таленат.  

 

Са великим професионалним ангажманом је учествовала у креирању програма које су 

студенти изводили на јавним часовима и у оквиру испитних представа. 

 

Током протеклих година Марија Косић константно ради на личном,професионалном и 

педагошком,усавршавању . Са успехом ради на представама као кореограф и извођач 

захтевних плесних деоница.   
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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) 

 
Кандидат Марија Кпсић у пптпунпсти испуоава прпфесипналне услпве за избпр у зваое  
ВИШЕГ УМЕТНИЧКОГ САРАДНИКА за пбласт Драмске и аудипвизуелне уметнпсти, ужа пбласт 
ГЛУМА-АКРОБАТИКА И СЦЕНСКЕ БОРБЕ. 
 
Са великим прпфесипналним задпвпљствпм преппрушујемп Марију Кпсић за избпр у зваое и 
радујемп се оенпм будућем напредпваоу.  
 

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 Марија Кпсић 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 – Сценске 
бпрбе и акрпбатика, на Академији уметнпсти у Бепграду.  
 
 

 

 


