
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 

Име, средње слово, презиме Биљана М. Вујовић 

Звање Наставник-предавач 

Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од када 

Висока школа за васпитаче струковних студија у 

Алексинцу,  

22. 10. 2011. 

Ужа научна односно уметничка област Луткарска  режија 

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  

Избор у звање 2016. Висока школа за васпитаче 

струковних студија 

Драмске и аудиовизуелне 

уметности 

Докторат - - - 

 

Специјализација 2004. Национална академија за театар и 

филм, Софија (нострификација: 

Универзитет уметности, Београд) 

Луткарска  режија 

Диплома 1997. Филозофски факултет, Ниш Филологија 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 Назив предмета    

   

Назив студијског програма, врста студија  Часова 

активне 

наставе  

1. Сценографија и костимографија 

 

Специјалиста за драмско васпитање, 

Специјалистичке струковне студије 

2+2 

2. Израда и обликовање представе 

за децу 

Специјалиста за драмско васпитање, 

Специјалистичке струковне студије 

4+3 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1. Режија луткарске представе: Ружно паче, Позориште лутака, Ниш , 14.11.2003. године 

2. Режија и драматизација  луткарске представе: Мала сирена, Позориште младих, Нови Сад , 

25.2.2006.године 

3. Режија луткарске представе: Чудотворни сребрењак, Народно позориште, Зрењанин 2007.године 

4. Режија луткарске представе и креација костима и маски ,You, Дечје позориште,  Суботица  јуни, 2008. 

године 

5. Режија представе за одрасле: Ручни рад, Народно позориште, Ниш, 9.12.2007.године  

6. Режија представе за децу Принцеза међу разбојницима, Н. позориште, Лесковац , новембар, 2008. године  

7. Режија луткарске  представе  за младе   Птице , Позориште лутака Ниш, 16.9.2010. године  

8. Режија луткарске  представе Црвенкапа , Народно позориште , Зрењанин ,   септембар, 2012.године  

9. Режија и драматизација  драмске представе за младе Истина , Народно позориште у Нишу, 

1.11.2011.године  

10. Режија драмске представе Представа мора да иде , Народно позориште у  Нишу, 11. 3. 2012.године  

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата - 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе - 

Тренутно учешће на пројектима Домаћи - Међународни - 

Усавршавања  Универзитет уметности у Београду, Центар за професионални развој и 

консалтинг у култури, уметности и медијима CERTIFICATE  Маркетинг за 

институције културе (2005). 

Други подаци које сматрате релевантним - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


