


  

1. Биографски подаци о кандидатима 
 (Попуњава  кандидат)  

 

 

Име презиме  Maja Гајић 

Место и датум рођењa Нови Сад, 17.05.1991. 

Адреса Петефи Шандора 146a, Нови Сад 

Телефон  0629616599 

E-mail адреса majicns@hotmail.com 

  
 
 
 

2. Подаци о школовању 
  

Основне студије Факултет ликовних уметности, Београд, сликарство (2013) 

Мастер Факултет ликовних уметности, Београд, сликарствоj (2015) 

Специјализација   

Магистратура   

Докторат  Докторант ФЛУ (од 2015) 

Усавршавања у земљи и 
иностранству 

 Летња академија уметности у Салзбургу, фотографија (2015) 

Страни  језици  енглески 

 
 
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.     

 
 
 
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. методичка пракса у 
Предшколској 
установи„Феличита“ 

 Београд  2014. две недеље 

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

 Београд  2015. две недеље 

3. 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. 
  
  
  
  

  
 
 
 

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 
слика и инсталација 

 Галерија ‘73, Београд  2015. 

2. Самостална изложба 
графика 

 Галерија “Hass Living”, Сан 
Франциско, УСА 

 2017. 

3. Самостална изложба 
слика, скулптура и 
графика 

 Галерија Коларчеве задужбине, 
Београд 

 2018. 

4. Самостална изложба 
графика 

 Галерија Центра за графику и 
визуелна истраживања ФЛУ, 
Београд 

 2018. 

5. Самостална изложба 
слика 

 Галерија културног центра 
Ковин, Ковин 

 2019. 

6. Изложба дигиталне 
графке “Cookbook” 

 Галерија Центра за графику и 
визуелна истраживања ГЛУ, 
Београд 

 2011. 



7. Бијенале студентске 
графике 

 Велика галерија ДКСГ, Београд  2014. 

8. Пролећна изложба 
УЛУСа 

 Уметнички павиљон Цвијета 
Зузорић, Београд 

 2015 - 2017. 

9. Трећи 
интернационални 
салон графике 

 Градска галерија Краљево, 
Београд 

 2015. 

10. Изложба фотографија 
“Migration”, 
Internationale 
Sommerakademie für 
Bildende Kunst 

 Салзбург, Аустрија  2015. 

11. Изложба “Погледи”  Галерија ’73, Београд  2016 - 2018. 

12. Треће међународно 
тријенале графике 

 Уметнички павиљон Цвјете 
Зузорић, Београд 

 2017. 

13. Мајска изложба 
графике београдског 
круга 

Галерија Графички колектив, 
Београд 

 2015 - 2018. 

14. Изложба графика 
студената и професора 
ФЛУ 

 Варшава, Пољска  2019. 

15. Мала графика  Галерија графички колектив, 
Београд 

 2014 - 2018. 

16. Изложба графика AGA 
LAB prints 60 years: 
special preview 5 AIR-
projects 

BOUW PUT галерија, Амстердам, 
Холандија 

2018. 

  
 
 
 
 
 
 

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. Награда ФЛУ за цртеж 
прве године основних 
академских студија 

 Београд 2011. 

2. Хаграда ФЛУ “Риста и 
Бета Вукановић” 

Београд 2015. 

3. Награда на 
међунаридној 
изложби студентске 
графике “Графична 
помлад” 

Марибор, Словенија 2014. 

4. Учесник пројекта 
“Организационе и 
информационе 
подршке систему 
управљања 
квалитетом као 
кључним фактором 
повећања 
конкурентности наших 
предузећа и њиховог 
бржег изласка на 
светско и ЕУ тржиште” 

Економски институт, Београд Од 2016. 

5. Стипендија за 
докторанде 
Министарства 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Републике Србије 

Београд 2016 – 2020. 

6. Стипендија за студенте 
уметности Источне 
Европе, од Аустријске 
савезне канцеларије и 
Интернационалне 
летње академије у 
Салзбургу 

Салзбург, Аустрија 2015. 

7. Стипендија 

Министарства 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Републике Србије за 
изузетно надарене 
студенте 

Београд 2016. 

8. Стипендија Фонда за 
младе таленте 
Републике Србије 

Београд 2015. 



Доситеја 

 

  

 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). 

● 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. Летња академија 
уметности, предмет 
фотографија 

Салзбург, Аустрија  2015. 

2. Оригинална графичка 
база  

Гуанлан, Кина 2016. 

3. AGALAB, Amsterdams 
Grafisch Ateilier 

Амстердам, Холандија 2018. 

 



 

Извештај комисије 
(овај образац попуњавају чланови Комисије) 
 
 
 

• Извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање мора садржати све тражене 
елементе за избор у звање, који морају бити образложени. Образложење се пише за све 
пријављене учеснике конкурса при чему се у обзир узима све што је прописано: 
Законом о високом образовању  ,  
Минималним условима за избор у звања наставника на универзитету ,  
Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника 
Универзитета уметности у Београду,  
Статутом Факултета и другим општим актом Факултета. 

• 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 наставног рада кандидата  
     (даје се на основу података под I тачка 4. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

• искуство у педагошком раду са студентима; 

• оцена педагошког рада добијена у студентским анкетама током целокупног протеклог изборног периода; 

• резултати у развоју уметничко-наставног, односно научно-наставног подмлатка на факултету; 

• менторство на завршним радовима на свим нивоима студија); 

• учешће у комисијама за одбрану завршних радова на свим нивоима студија; 

• значајни резултати студената у бављењу уметничким, односно научним радом;  

• оцена приступног предавања уколико је конкурсом захтевано. 
 

Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити резултате наставног рада кандидата од првог избора у 
наставничко звање 

 

 

 

 

2. Оцена резултата уметничког, односно научно-истраживачког рада  
       (даје се на основу података под I тачка 5 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 речи 
по кандидату) 
 
Напомена: Потребно је издвојити и посебно оценити репрезентативне референце од значаја за избор у одговарајуће 
звање. 

 
Маја Гајић се сврстава у ред најистакнутијих студената у својој генерацији. Имала је врло запажену активност 
током студија на Факултету ликовних уметности. Добитник је значајних студентских признања за свој рад.  
Деликатност материје којом она ствара своје композиције, можемо третирати као слике или објекте у 
плитком рељефу. Наиме њена пеокупација је материјал, пре свега дрво, у широкој лепези структура и 
текстура. Дрво различитих биљака, дрво различите структуре, уситњености, нијансе, третмана и термичке 
обраде. Богатство је у осетљивости колорита и брижљиво грађеним композицијама. Пуноћа је испуњености 
природним ритмом, дамаром живота позајмљеног од биљака. Полазиште ѕа своје композиције налази у 
конкретним елементима мртве природе које у дугом и пажљивом процесу разградње преформулише у 
визуелни материјал који коначан облик и форму добија у одабраном материјалу. 
 
Све актуелнија прича о угроженоси планете , прекомерној потрошњи енергије , небрига за природне 
ресурсе, глобално отопљавање заокупља све већу пажњу младих људи . У подтексту рада Маје Гајић може 
се читати и ова раван. Искуство Ленд арта такође је врло присутно , поштовање животног процеса дрвета од 
појаве семена до његове пуне зрелости, показатељ је односа према материјалу од ког греди нове облике 
егзистенције. 
Чином документовања , путем фотографије, повезује запажања и односе у природи са  галеријским 
читањем, правећи мост између руралног и урбаног, између свести о суживоту и отуђености . 
Маја Гајић је по свему квалификована за посао на који конкурише. Својим поетским изразом надопунила би 
већ богату лепезу коју чине професори и сарадници Факултета ликовних уметности. 

 

3. Оцена стручно-професионалног доприноса  



      (даје се на основу података под II тачка 6. и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

• 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 других садржаја прописаних општим актом факултета. 

 
1. Награда ФЛУ за цртеж прве године основних академских студија, Београд, 2011. 
2. Награда ФЛУ “Риста и Бета Вукановић”, Београд, 2015. 
3. Награда на међунарoдној изложби студентске графике “Графична помлад”, Марибор, Словенија, 2014. 
 
Учесник пројекта “Организационе и информационе подршке систему управљања квалитетом као 
кључним фактором повећања конкурентности наших предузећа и њиховог бржег изласка на светско и ЕУ 
тржиште”, Економски институт, Београд, од 2016. 
 
Стипендија за докторанде Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
Стипендија за студенте уметности Источне Европе, од Аустријске савезне канцеларије и Интернационалне 
летње академије у Салзбургу, Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије за изузетно надарене студенте, Стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије Доситеја 

 

 

4. Допринос академској и широј заједници  
      (даје се на основу података под II тачка 7 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

• 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). 

 

 

5. Оцена сарадње кандидата са другим високошколским, научно-
истраживачким, односно институцијама културe или уметности у 
земљи и иностранству  
      (даје се на основу података под II тачка 8 и образлаже се за сваког пријављеног кандидата, максимално до 500 
речи по кандидату) 

• мобилност, заједнички студијски програми, интернационализација и др; 

• ангажовање у наставном раду на другим високошколским институцијама. 

1. Летња академија уметности, предмет фотографија, Салзбург, Аустрија, 2015. 
2. Оригинална графичка база, Гуанлан, Кина, 2016. 
3. AGALAB, Amsterdams Grafisch Ateilier, Амстердам, Холандија, 2018. 

6. Закључак са предлогом за једног кандидата  
       (до 500 речи укупно) 

1. Испуњени обавезни услови 
2.  
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