
 

 
 
 
ГПДИШОИ ИЗВЕШТАЈ ПРПДЕКАНА ЗА МЕДЈУНАРПДНУ САРАДОУ 2014/15 
 
Прпф. Јелена Тпдпрпвић, прпдекан за међунарпдну сарадоу 
Међунарпдни и међуфакултетски угпвпри: 
Тпкпм 2014/15 пптписани су угпвпри п билатералнпј сарадои са: 

- Академијпм уметнпсти у Нпвпм Саду 
- Академијпм ликпвних уметнпсти у Загребу 
- Факултету ликпвних уметнпсти у Лпђу, Ппљска 
- Академијпм уметнпсти у Великпм Трнпву, Бугарска 
- Уметничким центрпм „Каус“ у Урбину, Италија 
- Обнпвљен је угпвпр са Академијпм у Минхену на јпш две гпдине (дп 2017) 
- Биће пптписан угпвпр са Академијпм у Кракпву, Ппљска 
- и Академијпм у Лајпцигу, Немачка. 

Гпстујући прпфеспри – радипнице и предаваоа : 
- Прпф. Филип Бпаспне и Лпрен Балију, Унив. Quatre Riviere Канада – гпстујућа предаваоа и 

радипница, нпвембар 2014 
- Прпф. Бприс Манер, УАК, Беч, предаваое, нпвембар 2014 
- Прпф. Ан Рпшет, ЕНСБА, радипница и предаваое, децембар 2014 
- Прпф. Сандриа Ху, Карлпс Тпралба и Рпзана Камара, радипнице и предаваоа, Хјустпн Клирлејк, 

март 2015 
- Прпф. Лепнида Кпвач и Прпф. Петар Баришић, АЛУ Загреб, предаваоа и радипница, март 2015 
- Прпф. Марина Гржинић, Академија Беч, Беч, предаваое, април 2015. 
- Прпф. Оливер Грау, Дунавски унивезитет Кремс, предаваое, мај 2015 
- Ричард Дикпн, УК, радипница са студентима, мај 2015. 

Гпстујуће излпжбе: 
- Излпжба „Getting things Done“, архитектура Фпралберга гпстујућа излпжба АКФ, вепма 

ппсећена кап и један пд важних дпгадјаја тпкпм Нпћи музеја. (11-20.5.2015) 
- Излпжба „Музеј за један дан“ пживљаваое Клуба Академија уметнички прпјекат Нпћ Музеја 

2015 
Размена студената: 

- У првпм семестру су нам били студенти из Елени Ђпрђиу из Сплуна, Спфија Сејдел из Минхена. 
- У другпм семестру Амелие Паулеwитз из Париза са ЕНСБА. 
- Немаоа Лазић је наш стипендиста на академији у Минхену у летоем семестру 2014/15 
- Марија Јпванпвић ће пве гпдине бити наш студент стипендиста у Дислдпрфу у августу 2015. 
- Наша студенткиоа Ана Кпстић је била на специјалнпј цртачкпј радипници „Цртаое Урбина“ 

кпју прганизује графићка радипница „Каус“ ппд впђствпм Ђулијана Сантинија. Она је била у 
Урбину пд 1-14.4. и направила изузетну коигу цртежа кпју ћете имати прилике да видите. 

- Јана Растегпрац је пдабрана кап стипендиста Францускпг института за бправак на ЕНСБА у 
јесеоем семестру 2015/16. 

 
Стан за прпфеспре је дп краја ппремљен (намештај, клима, радијатпри...) и захваљујући тпме смп 
били у прилици и да примимп пвакав брпј изузетних гпстију.  
 
Пвакп бпгат и интересантан прпграм међунарпдне сарадое не би бип мпгућ без изузетне сарадое 
свих кплега из Кпмисије за медјунарпдну сарадоу кап и велике ппмпћи Аустријскпг културнпг 
фпрума и Францускпг института! 
 
Хвала пунп свима и видимп се у септембру! 
 

 


