
Име, средње слово, презиме Адријан, Т. Негру 
Звање Редовни професор 
Назив институције у  којој наставник 
ради са пуним радним временом и од 
када 

Висока школа струковних студија за образовање 
васпитача Вршац – 20% (од 1998. год.) 
Учитељски факултет - 20% (од 1998. год.) 

Ужа научна односно уметничка област Методика ликовне културе 
Академска каријера 
 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2010. Виша школа а образовање 

васпитача, Вршац 
Методика ликовног 
васпитања 

Докторат 2001. Филозофски факултет Београд Историја уметности 
Специјализација    
Магистратура 1983. Филозофски факултет Београд Историја уметности 
Диплома 1979. Филозофски факултет Београд Историја уметности 
Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 назив предмета    

   
Назив студијског програма, 
врста студија  

Часова 
активне 
наставе  

1. Методика ликовног васпитања Струковни васпитач деце 
предшколског узраста, 
основне 
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2. Методика ликовног васпитања деце јасленог 
узраста  

Струковни васпитач деце 
јасленог узраста, основне 
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Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  А. Негру, Методика наставе ликовне културе, Уџбеник за студенте Учитељског факултета, 

Виша школа за образовање Васпитача, Вршац 2001 
2.  Negru, Likovni praktikum (drugo dopunjeno i prerađeno izdanje), Visoka škola strukovnih studija za 

obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov" Vršac, 2008., ISBN  978-86-7372-092-0 
3.  А. Негру и други, Циљеви – компетенције учитеља и васпитача, Виша школа за образовање 

васпитача, Вршац, 2006, ISBN 86-7372-057-5; 
4.  А. Негру, Глобални свет уметности, (монографска студија), Висока школа 

струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“, Вршац, 2008, 
5.  А. Негру, Семиотика и структурална корелација у настави ликовне културе, Иновације у 

настави, бр. 18,  Учитељски факултет Београд, Београд, 2005 
6.  А. Негру, Родитељи и креативност деце, Зборник 11 радова са Mеђународног научног скупа 

Даровити и одрасли,  Вршац – Темишвар 2005, YU ISSN 1820-1911 – ISBN 86-7372-061-3 
7.  А. Негру и други, Цртеж у функцији акцелерације даровитости, у Даровита деца и 

релевантни одрасли у Региону Јужног Баната и Тимиша, Суседски програм Србија–Румунија, 
Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Вршац, 2007, 

8. Negru, Vannastavne organizacione strategije za obrazovanje dece sa viskim performansama, u 
PRAKTIČNI ASPEKTI SAVREMENIH SHVATANJA DAROVITOSTI, 13. Visoka škola strukovnih 
studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, Vršac, 2008 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата 27. 
Укупан број радова са SCI (SSCI) 
листе 

 

Тренутно учешће на пројектима Домаћи`1. Међународни 1. 
Усавршавања   
Други подаци које сматрате релевантним 
Опис квалификација треба дати за све наставнике који учествују у реализацији студијског програма. 
Податке о свим наставницима објединити кроз Књигу наставника урађене по овом узору за све наставнике 
високошколске установе. Књига наставника у том случају представља јединствен прилог за све студијске 
програме првог и другог нивоа студија. Наставници  са пуним радним временом  (установа у којој 
наставник има 100% ангажовање доказ- уписано у радну књизицу ) 
Ове податке дати за сваког наставника, Ова табела несме прећи једну А4 страну. 
 


