Име и презиме

Дејан П. Врачаревић
Предавач

Звање
Назив институције у којој наставник ради са пуним
радним временом и од када

Висока школа струковних студија - Београдска политехника, 2007.

Ужа научна односно уметничка област

Примењена уметност и дизајн

Академска каријера
Избор у звање

Година

Институција

Област

2011.

Висока школа струковних студија Београдска политехника

Дизајн индустријских производа

Докторат
Универзитет Унион у Београду
Факултет за дизајн
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
Диплома
Р.Б.

2006.

Дизајн производа

Назив предмета

Назив студијског програма, врста студија

1.

Дизајн производа 1

Основне струковне студије

2.

Дизајн производа 2

Основне струковне студије

Репрезентативне референце
54. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декорације (УФИ), (експонат метални чивилук), 2016.
Фестивал „СУТРА“ нове технологије и уметност, жирирана изложба, тематски експонат, Музеј науке и технике Београд,
2.
2016.
Изложба савеза проналазача Београда 26. – 30. септембра, Дом ваздухопловстава Земун, Београд, награда жирија 3.
златни медаљон са ликом Николе Тесле, 2016.
Дизајн комадног намештаја, пројекат уређења ентеријера учионице/студија Београдске политехнике, 2015.
4.
Јавно предавање по позиву: Мултимедијалне технологије (уметност и дизајн), Факултет ликовних уметности -Београд,
5.
2015.
Дизајн опреме за проширење функције стабилне радионичке бушилице - Београдска политехника, Београдска
6.
политехника, Београд, 2015.
Видео графоскоп, Дизајн опремеи и система интерактивне презентације у настави, Београдска политехника, Београд,
7.
2014.
Дизајн модел глобуса 1:1м за слепе и слабовиде, изложба: Брно, Чешка, Технички музеј, 04.11-06.12., 2014.
8.
Дизајн опреме Фото студиа- Београдска политехника, 2013.
9.
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
1.

Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Домаћи
Тренутно учешће на пројектима

Усавршавања

Уметнички пројекат при докторским
студијама

Међународни

2016. Семинар: „3Д као формат будућности“ Solfins,Београд 06.10.2016
2015. Програм: развој академских компетенција универзитетских наставника –РАКУН: модул –
Високошколска дидактика, Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет- Београд.

Други подаци које сматрате релевантним:
Сарадник Савеза проналазача града Београда од 2012.
Сарадник Музеја науке и технике – Београд – од 2012.
Сарадник Стартити-центра – Инђија од 2016.
Уписан 2012. на докторске студије на Универзитет уметности у Београду, Интердисциплинарне студије

