


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Мина Ракиџић 

Место и датум рођењa  Београд, 30. октобар 1991. 

Адреса  Суседградска 23/2 

Телефон  061 196 9991 

E-mail адреса  minarakidzic@gmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности Београд, одсек Графика (2013) 

Мастер Факултет ликовних уметности Београд, одсек Графика (2015) 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Докторанд ФЛУ, (од 2015) 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

 Летња Академија уметности у Салзбургу, Аустрија (2015) 
 Јан Матејко Академија лепих уметности у Кракову, Пољска 
(2019, текуће) 

Страни  језици  енглески, француски 

 
 
НАПОМЕНА: Уколико је кандидат завршио студије у иностранству, у одговарајуће поље 
унети број и датум акта о признавању стране високошколске исправе и назив органа који је 
извршио признавање 

 
  
 
 

Образац 2 



 
 
 
 
 

3. Подаци о запослењу 
  
 
   
Рад на факултету 

• (Досадашњи избори у звање наставника универзитета)  

Звање наставника 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.PocketMe, студио за 
тродимензионалне портрете 
и 3Д технологије, оператер-
едитор 

 

Сан Франциско, Калифорнија, САД 2016 – 2019. 

2. методичка пракса у 
Предшколској 
установи„Феличита“ 

 Београд  2014. две недеље 

3. методичка пракса у 
Средњој школи за дизајн у 
Београду на смеру Ликовни 
техничар 

 Београд  2015. две недеље 

4. методичка пракса у ОШ 
Ратко Митровић на предмету 
ликовна култура  

 Београд  2015. две недеље 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ 

4. Подаци о наставном раду 
  
 

4.1. искуство у педагошком раду са студентима; 
4.2. оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног 
периода; 
4.3. резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 
4.4. менторство на завршним радовима на свим нивоима студија.  
4.5. учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 
4.6. значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом који су остварени 
под менторством и уз помоћ кандидата. 
4.7. приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено од стране комисије (важи за 
звање доцента) 

4.1. 
 Методичка пракса током основних и мастер студија на Факултету ликовних уметности у Београду; 
Уметничке радионице технике фототрансфера и ксерокс литографије у оквиру самосталне изложбе „Annotated 
Scripts II“ у дому „Haas Living“ (SOMA district), Сан Франциско, Калифорнија, САД 
  
  

4.2. / 

4.3. / 

4.4. / 

4.5. / 

4.6. / 

  
 
 
 

5. Подаци о уметничком, односно научноистраживачком раду 
  
 

Списак  изведених, изложених, снимљених, реализованих, објављених дела/радова- 
референце 

• За поље уметности: 
Репрезентативне референце по категоријама прописане су Стандардима за акредитацију студијских 
програма. 



• За поље науке: 
Научни радови обележавају се и вреднују на основу важеће категоризације часописа за избор у 
научноистраживачко звање из Правилника о поступку и начину вредновања и кватитативном исказивању 
научноситраживачких резултата истраживача. 

Референца Где Када 

1. Самостална изложба 
графика „Архетипски 

амбијенти“ 

Галерија Коларчеве задужбине, 
Београд 

2018. 

2. Самостална изложба 
графика 

Галерија Унутрашње Стамбол 
капије,  Београдска тврђава 

2018. 

3. Самостална изложба 
графика из серија 

„Архетипски 
амбијенти“ и „Белешке 

о случају“ 

Салон 77 - Бали-бегова џамија, 
Ниш 

2018. 

4. Самостална изложба 
графика „Белешке о 
случају“ 

Центар за графику и визуелна 
истраживања Академија, 

Београд 

2017. 

5. Самостална изложба 
графика „Annotated 
Scripts“  

Дом Haas Living (Soma District), 
Сан Франциско, САД 

2017. 

6. Самостална изложба 
графика 

Културни центар Новог Сада 2016. 

7. Изложба цртежа 
„Сличности и разлике“ 
са Јованом И. 
Ракиџићем 

Галерија '73, Београд 2015. 

8. Међународно бијенале 
графике у Доуру 

Доуро, Португал 2018. 

9. Међународна изложба 
графика „Belt and Road“ 

 

Гуанлан, Гуангдонг провинција, 
Кина 

Софија, Бугарска 

2017. 

9. Међународно бијенале 
графике у Гуанлану 

Гуанлан, Гуангдонг провинција, 
Кина 

2017. 

10. Међународна изложба 
Global Print 2017 

Доуро, Португал 2017. 

12. Изложба “Избор”, радови 
чланова УЛУС-а по избору 
уметничког савета 

Галерија УЛУС, Београд  2017 

13. Међунродно тријенале 
графике 

Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

 2014. и 2017. 

14. Пролећна изложба УЛУС-а  Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

 2014 – 2018. 

15. Погледи, изложба слика и 
цртежа младих уметника 
  

Галерија 73, Београд  2014 – 2017. 



16. Мајска изложба графике 
београдског круга  

Галерија „Графички колектив“, 
Београд 

2013 – 2018. 

17. ЕX YУ графика  Галерија УЛУС, Београд 2015. 

18. Изложба Printing strategies 
- The voice of the medium, 
Internationale 
Sommerakademie für Bildende 
Kunst 

Салзбург, Аустрија 2015.  

19. Изложба Inconnue, elle était 
ma forme préférée, Biennale 
Internationale d'estampe 
contemporaine 

Троа Ривијер, Канада 2015. 

20. Изложба Млади 2015 Ниш 
Арт Фондације 

Кућа легата, Београд 2015. 

21. Трећи интернационални 
салон графике 

Градска галерија, Краљево 2015.  

22. Мала графика Галерија Графички колектив, 
Београд 

2015-2016. 

22. Изложба Belgrade - Munich, 
пројекат сарадње Факултета 
ликовних уметности у 
Београду и Akademie der 
Bildenden Künste München 

Галерија ФЛУ, Београд 2013.  

21. 8e Biennale internacionale 
de gravure contemporaine, 
Academie des Beaux Arts  

Лијеж, Белгија 2011. 

  
 
 
 
 
 
 

II ИЗБОРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

6. Стручно-професионални допринос 
 

• аутор/коаутор уметничког пројекта или сарадник на уметничком пројекту,  

• аутор/коаутор елабората или студије, руководилац или сарадник на научном пројекту, иноватор и др.; 

• учешће у раду жирија, 

• награде и признања за уметнички, стручни, научни или педагошки рад, 

• и други садржаји прописани општим актом факултета. 

Референца Где Када 



1. Учесник пројекта 
“Трансформација културних 

идентитета у савременој 
Србији и Европској Унији” 

 Катедра за Етнологију и 
антропологију Филозофског 
факултета у Београду 

2016. 

2. III награда на IX ЕX YУ 
конкурсу за графику 

Београд, Србија 2015. 

3. Награда Факултета ликовних 
уметности “Стеван Кнежевић” 

за цртеж 

ФЛУ, Београд 2015. 

4. Награда Факултета ликовних 
уметности “Бошко Карановић” 

за графику 

ФЛУ, Београд 2013. 

5. Стипендија за докторанте 
Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја 
Републике Србије 

Београд 2016 – 2019. 

6. Стипендија за студенте 
уметности Источне Европе, од 

Аустријске савезне канцеларије 
и Интернационалне летње 

академије у Салзбургу 

Салцбург, Аустрија 2015. 

7. Стипендија за изузетно 
надарене студенте у Републици 
Србији Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја 
Републике Србије 

Београд 2014 и 2016. 

8. Стипендија Фонда за младе 
таленте Републике Србије 

Доситеја 

Београд 2013 и 2015. 

9. Стипендија Града Београда 
за 400 најбољих студената 
београдских универзитета 

Београд 2013. 

10. Рецензија изложбе 
Dendrographia, изложба 
слика, цртежа и 
скулптура Маје Гајић, 
Галерија Коларац, 
Београд, фебруар 2018. 

Галерија Коларачеве задужбине 2018. 

11. Рецензија изложбе 
Геометрија златне нити 
(An Eternal Golden Braid), 
изложба слика и 
инсталација Николе 
Лазића 

Галерија '73, Београд 2016. 

12. Рецензија изложбе 
Дијалог са дрветом 

Галерији '73, Београд 2016. 



(Dialogue with Wood), 
изложба слика, 
скулптура и инсталација 
Маје Гајић 

 

  

 7. Допринос академској и широј заједници 
 

• ангажовање у националним или међународним научним, уметничким, односно 
стручним организацијама, институцијама од јавног значаја, културним и научним 
институцијама и др; 

• ангажовање у развоју наставе и развоју других делатности високошколске установе 
(учешће у раду стручних и управљачких тела факултета и универзитета). 

 

 

 

 

 

 
 

8. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким, 
односно институцијама културe или уметности у земљи и 
иностранству  
 

• мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др; 
• ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама. 

Институција Где Када 

1. Guanlan Original 
Printmaking Base 

Гуангдонг, Кина 2016. 

2.  KALA Art Institute  Беркли, Калифорнија, САД 2018. 

3. Чланство у УЛУС-у Београд Од 2016. 

 



 

Извештај комисије 
(овај образац попуњавају чланови Комисије) 

 

 

 

• Образложење се пише за све учеснике конкурса при чему се у обзир узима све што је 

Законом о високом образовању и Статутом Факултета по овом питању предвиђено и 

прописано. 

• Посебно се издваја образложење за кандидата кога Комисија предлаже за избор 

и у њему се наводе разлози због којих се Комисија опредељује за тог 

кандидата. 

• Образложење потписују сви чланови Комисије. 

• Уколико члан Комисије има различито мишљење пише одвојено образложење. 

 

Образац 3 



 

1. Оцена резултата уметничког/стручно уметничког/научног рада  

      кандидата 
▪ Оцена свих уметничких / стручно уметничких / научних дела / радова које је кандидат 

приложио на конкурс (на основу података у Обрасцу 2 под 4, 5. и 6.) 

▪ Oценa дела / радова реализованих у последњих 5 (пет) година 

 

 

На конкурс за избор у звање асистента на графичком одсеку ФЛУ, кандидат Мина Ракиџић 

предала је десет графика изведених у различитим техникама ручне уметничке штампе и фото 

документацију новијих радова великих формата, као и документацију о радовима изведеним у 

току докторских студија. 

  

Мина Ракиџић је уметница млађе генерације, тренутно на докторским уметничким студијама на 

ФЛУ Београд. Још као студент показује изузетну посвећеност и озбиљност у промишљању и 

реализацији својих радова. Мина Ракиџић је посвећени истраживач који сва нова искуства 

импленетира у свој рад. Опредељена ка техникама ручне уметничке штампе, пре свега 

литографији и њеним сурогатима, ауторка своје графичке листове изводи у малим серијама са 

јасно дефинисаним  проблемским задатком. Поред јасног концепта и поетске одређености, Мина 

Ракиџић уводи и низ технолошких иновација, прилагођавајући и комбинујући различите 

технолошке поступке. Овако настале хибридне технике су  један од показатеља великог умећа  и 

познавања ликовне проблематике око које Мина Ракиџић гради јединствен ликовни израз,  

базиран  на миметичким приказима,  градским пејзажима, или сегменатима архитектуре. 

Графички листови Мине Ракиџић  говоре о изразито осетљивој – интроспективној уметничкој 

природи. У серијама графика, које су настале у неколико међународних радионица:  

(Беркли-САД; Гуанлан- Кина; Салцбург-Аустрија), ауторка се опредељује за апстрактније 

форме, редукује градивне елементе слике/ графике. Тако настају серије графичких листова 

изведених комбиновањем фото-материјала са студијских путовања, градских кућа из Кине, 

дистопијских градских пејзажа из предграђа Сан Франсиска  или  фрагмената модерне 

архитектуре комбинованих са изразито гестуалним цртежом. Композиције потпуно лишене 

нарације сведене су на неколико цртачких елемената. Ови радови монументалних димензија, 

излазе из строго дефинисаних оквира уметничке штампе. То су радови у малим тиражима на 

различитим материјалима, углавном на металним плочама или индустијским пластичним 

фолијама. Тродимензионални штампани радови губе своје технолошко исходиште и добијају 

квалитет уникатног уметничког дела.    

Отвореност Мине Ракиџић за нова поетска и технолошка искуства потврђена је на многим 

домаћим и међународним изложбама (60), као и на шест самостаних изложби, па иако врло 

млада ауторка има изузетно богату излагачку биографију. Самосталном изложбом у Галерији 

Коларчеве задужбине (2018),  где је уметница представила најновију серију радова изведених у 

сада већ препознатљивим технолошким поступцима, Мина Ракиџић се још једном представила 

као врло прецизан, предан и озбиљан уметник и кандидат за место у настави на грфаичком 

одсеку ФЛУ Београд. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Оцена резултата педагошког рада кандидата 
• Оцена укупног педагошког рада кандидата (прилог у Обрасцу 2 под 5, 6, 7, 8 и 9) 

• Oцена педагошког ангажмана кандидата у последњих 5 (пет) година 

 

 

 

3. Оцена рада кандидата у развоју наставе и других делатности Факултета    

     и Универзитета 
• Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 7. 

 

 

 

4. Оцена резултата уметничког / стручно уметничког / научног рада са 

      студентима и резултата  кандидата у обезбеђивању уметничког / 

      научног / наставног подмлатка 
• Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 8. 

 

 

 

5. Оцена резултата активности кандидата ван Факултета и Универзитета  

     који су значајни за избор у предложено звање 
• Оцена представља евалуацију података наведених у Обрасцу 2 под 10. 

 

Мина Ракиџић је до сада била гост/ учесник неколико међународних уметничких радионица 

Беркли-САД; Гуанлан- Кина; Салцбург-Аустрија,  

Стипендиста Министарства провете Републике Србије од 2013 до 2019. 

Стипендиста Аустријске савезне канцеларије и Интернационалне летње академије –Салцбург, 

Аустрија, 2015. 

Учесник пројекта – Трансформација културних идентитета у савременој Србији и Европској 

унији – на катедри за  Етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, 2016. 

Учествовала на 60. међународних изложби графике и цртежа у земљи и иностранству. 

Организовала 6. самосталних изложби. 

Од 2016 до 2019 сарађивала са студијом PocketMe -3Д технологије, Сан Франсиско, САД 
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