
 

 

 

 

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 

 

 

 

Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за 

избор у звање и заснивање радног односа за 

 

-  наставника у звању доцента за ужу уметничку област Нови медији, за предмет 

Технологија нових медија, на период од пет година 

 

Услови су прописани Законом о високом образовању(''Сл. гласник РС'' бр. 88/17, 27/18, 73/18, 

67/19, 6/20), Статутом Универзитета уметности у Београду,   Статутом Факултета, 
Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника Универзитета 

уметности у Београду и другим правним актима Универзитета уметности и Факултета. 

 

Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеним 

мастер академским студијамаиз области ликовних уметности, одн. основним академским 

студијама према раније важећим прописима (кандидати са завршеним докторским 

уметничким студијама достављају  оверену фотокопију дипломе или уверење о  

завршеном трећем степену високог образовања)и попуњен образац 2, који се може 

преузети са сајта Факултета,https://flu.bg.ac.rs 

 

Кандидати су дужни да на расписан конкурс поднесу портфолио са репроматеријалом 3 

реализована уметничка пројекта (медијски радови, инсталације, принтови и др.). 

 

Пријаве са прилозима се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, Париска 16, 

у времену од 10-13 сати у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

Конкурс је објављен 27.05.2020. године. 

 

Информације на тел. 2181-214.                               

 

 

 

 

                                                                  ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 

                                                                     ДЕКАН 

 

 

                                                                др ум. Димитрије Пецић, ред. проф. 

 

 

 

 



 

 

Предмет: Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 

 

 

 

Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду расписује конкурс за 

избор у звање и заснивање радног односа за 

 

-  наставника у звању доцента за ужу научну област Нови медији, за предмет 

Дискурзивне праксе уметности и медија, на период од пет година 

 

Услови: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора наука о уметностима – теорија 

уметности и медија и други услови прописани Законом о високом образовању(''Сл. гласник 

РС'' бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20), Статутом Универзитета уметности,   Статутом 

Факултета,Правилником о јединственим минималним условима за избор у звања наставника 

Универзитета уметности у Београдуи другим правним актима Универзитета уметности и 

Факултета. 

 

Кандидати уз пријаву прилажу оверену фотокопијудиплома о завршеном предходним 

степенима студија из области ликовних уметности и оверену копију дипломе или уверења 

о стеченом научном називу доктора наукаиз научне области за коју се бира,научне радове 

и попуњен образац 2, који се може преузети са сајта Факултета,https://flu.bg.ac.rs 

 

Пријаве са прилозима и радовима се подносе Факултету ликовних уметности у Београду, 

Париска 16, у времену од 10-13 сати у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

Конкурс је објављен 27.05.2020. године. 

 

Информације на тел. 2181-214.                               

 

 

 

 

 

                                                                  ФАКУЛТЕТ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ 

                                                                     ДЕКАН 

 

 

                                                                   др ум. Димитрије Пецић, ред. проф. 

          

 


