
Име, средње слово, презиме мр Вера Д. Виријевић-Митровић 

Звање предавач 

Назив институције у  којој наставник 

ради са пуним радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за образовање 

васпитача Пирот 

Ужа научна односно уметничка област ликовно образовање 

Академска каријера 

 Година  Институција  Област  

Избор у звање 2010.   

Докторат    

Специјализација    

Магистратура 2006. Факултет примењених уметности 

Београд 

зидно сликарство 

Диплома 2003. Факултет примењених уметности 

Београд 

зидно сликарство 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета Назив студијског програма, врста 

студија 

Часова 

активне 

наставе  

1. Ликовно васпитање основне струковне студије 2 

2. Mетодика ликовног васпитања 1 основне струковне студије 3 

3. Mетодика ликовног васпитања 2 основне струковне студије 3 

4. Обликовање простора и просторне игре основне струковне студије 1 

5. Координисање васпитно-образовним радом 1 специјалистичке струковне студије 1/4 

6. Координисање васпитно-образовним радом 2 специјалистичке струковне студије 1/4 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1.  објављен рад у зборнику националног значаја 

Виријевић Митровић, В. Париски период Цуце Сокић 1936-39,  

Зборник Народног музеја у Београду XVIII/2, април 2008. 457-473. 

2.  реализовано ауторско дело у јавном простору 

мурал Култура – светлост познања, ул. Ратка Павловића, Прокупље, 2005. 

3.  реализовано ауторско дело у јавном простору 

мозаик ИХТИС ―  и , конак манастира Сопоћани, 2009. 

4.  реализован пројекат у јавном простору рестаурација сликане и рељефне декорације свечане 

сале Општине Прокупље, 2009. 

5.  реализовано ауторско дело у јавном простору 

мозаик Источник живота, Римски извор, Врњачка бања, 2010. 

6.  реализовано ауторско дело у јавном простору 

живопис цркве Св. Марко, Водице, Прокупље 

7.  жирирана ауторска изложба са каталогом Мозаик - слика 

Велика галерија Централног дома војске, Београд, 2006. 

8.  жирирана ауторска изложба са каталогом ИХТИС – ранохришћанска симболика у савременом 

зидном сликарству, Галерија Божа Илић, Прокупље, 2006. 

9.  жирирана ауторска изложба са каталогом Слике и мозаици 

Галерија Владислав Маржик, Краљево, 2009. 

10.  жирирана ауторска изложба са каталогом, Културни центар Врњачка Бања, Галерија Замак 

културе, Врњачка бања, 2009. 

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   

Други подаци које сматрате релевантним: сертификат о знању енглеског језика, British Council, Београд 
 

http://www.pakadem.edu.rs/Akreditacija/3%20st%20program%20oss/Prilozi%20st%20program%20oss/Prilog%205-1%20KNJIGA%20PREDMETA%20oss/19.Likovno%20vaspitanje%20-%202012.doc
http://www.pakadem.edu.rs/Akreditacija/3%20st%20program%20oss/Prilozi%20st%20program%20oss/Prilog%205-1%20KNJIGA%20PREDMETA%20oss/34.1.Metodika%20likovnog%20vaspitanja%201%20-%202012.doc
http://www.pakadem.edu.rs/Akreditacija/3%20st%20program%20oss/Prilozi%20st%20program%20oss/Prilog%205-1%20KNJIGA%20PREDMETA%20oss/34.2.Metodika%20likovnog%20vaspitanja%202%20-%202012.doc
http://www.pakadem.edu.rs/Akreditacija/3%20st%20program%20oss/Prilozi%20st%20program%20oss/Prilog%205-1%20KNJIGA%20PREDMETA%20oss/51.Oblikovanje%20prostora%20i%20prostorne%20igre%20-%202012.doc
http://www.pakadem.edu.rs/Akreditacija/4%20st%20program%20sss/Prilozi%20st%20program%20sss/Prilog%205-2%20KNJIGA%20PREDMETA%20sss/05.1.Koordinisanje%20VOR%201.doc
http://www.pakadem.edu.rs/Akreditacija/4%20st%20program%20sss/Prilozi%20st%20program%20sss/Prilog%205-2%20KNJIGA%20PREDMETA%20sss/05.2.Koordinisanje%20VOR%202.doc

