
 
 Име и презиме  Наташа Дејановић Димитријевић 

Звање Професор струковних студија 

Назив институције у  којој наставник ради са пуним  или 

непуним радним временом и од када 

Академија струковних студја Јужна Србија, Лесковац  

Одсек-Висока школа за васпитаче Бујановац, од 2015. 

Ужа научна односно уметничка област Ликовно и сценско образовање 

Академска каријера 

 Година  Институција  
Научна или 

уметничка област  

Ужа научна, 

уметничка или 

стручна област 

Избор у звање 2018. 

Висока школа за васпитаче 

струковних 

студија,Бујановац  

Ликовно и сценско 

образовање 

Ликовно и 

сценско 

образовање 

Докторат 2017. 
Факултет савремених 

уметности, Београд 
Ликовна уметност Сликарство 

Специјализација     

Магистратура 2008. 
Факултет ликовних 

уметности, Београд 
Ликовна уметност Зидно сликарство 

Мастер     

Диплома 2004 
Факултет ликовних 

уметности, Београд 
Ликовна уметност Сликартво 

Списак предмета за  које  је наставник акредитован на првом или другом степену студија  

Р.Б. 

1,2,3.... 

Ознака 

предмета 
Назив предмета Вид наставе 

Назив студијског 

програма  

Врста 

студија 

(ОСС, 

ССС, 

ОАС, 

МСС, 

МАС, 

САС) 

1. 110412ЛКУ Ликовна култура Предавања, вежбе 

образовање васпитача 

за рад у предшколској 

установи 

ОСС 

2. 410612МЛВ Методика ликовног васпитања 1 Предавања, вежбе 

образовање васпитача 

за рад у предшколској 

установи 

ОСС 

4.  610616МЛВ Методика ликовног васпитања 3 Предавања, вежбе 

образовање васпитача 

за рад у предшколској 

установи 

ОСС 

5.  320116ЛСУ Луткарска и сценска уметност Предавања, вежбе,  

образовање васпитача 

за рад у предшколској 

установи 

ОСС 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  2013. Скопље, Галерија „Дом на АРМ“ самостална изложба слика  

2.  2013. Кавадарци, Галерија музеја, самостална изложба слика  

3.  2013. Охрид, Галерија „Робевци“, самостална изложба слика  

4.  2017. Београд, Факултет савремених уметности, самостална изложба слика 

5.  2019. Ниш, Галерија савремене ликовне уметности, Салон 77, самостална изложба слика  

6.  2019. Врање, Галерија Народног музеја, самостална изложба слика  

7.  2019. Ивањица, Галерија Дома културе, самостална изложба слика 

8.  2020. Београд, Галерија Блок, самостална изложба слика  

9.  
Др Наташа Дејановић Димитријевић, „Значај мануелног рада и фине моторике за ликовни развој 

деце предшколског узраста“,  Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у 

Гњилану-Бујановац, Број 2-3, Бујановац 2016/2017., стр.69-79. 

10.  
Др Наташа Дејановић Димитријевић, „Метафора зидног записа-аморфна стања или материјалне 

конфигурације“,  Зборник радова Високе школе за васпитаче струковних студија у Гњилану-

Бујановац, Број 4-5, Бујановац 2018/2019., стр.189-199. 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата 6 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи       Међународни 

Усавршавања   

Други подаци које сматрате релевантним 

Учествовала на више међународних ликовних колонија и на преко 80 колективних изложби.  

Члан је УЛУС-а, УЛУПУДС-а и AIMC-а. 

Добитник је неколико награда из области сликарства и мозаика.  

2015–2019. Учествује у организацији ликовне колоније Високе школе за васпитаче, Бујановац.  

Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у 

установи, која се у том слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну. 


