
Naziv tijela zaduienog za

izradu novog ili izmjenu i
dopunu postoie6eg dokumenta

Datum zatvaranja
savjetovanja na UMAS-u

Nadzor Rok za izmjene i dopune

Dekan, svi
prodekani, tajnik
Akademije i 5ef
Referade

Dekan i svi prodekani 1. lipnja 2018.

15. prosinca 2017.

15. studenoga2OtT

15. studenoga2OLT

l.lipnja 2018.

2. srpnja 2018.

15. sijednja 2018.

15. prosinca 2017

15. prosinca 2017

2. srpnja 2018.

2. srpnja 2018.

30. oiujka 2018.

15. sijednja 2018

9. veljade 2018.

Statut Umjetnidke akademije u Splitu

Pravilnik o studiju i reZimu studiranja Umjetniike
akademija u Splitu

Pravilnik o arhiviranju Umjetnidke akademije u Splitu

Pravilnik o koriStenja scensko-glazbene dvorane Scena A

Misija, vizija i strateski pravci Umjetniike akademije
2018.-2023.-izraditi

Strategija znanstvenog razvoja Umjetnidke akademije u 1. lipnja 2018.
Splitu - izraditi

Pravilnik o ocjenjivanju - izraditi (nocrt dokumenta doje 28. veljaie 2018.
se no dorodu proielnicimo odsjeko)

Pravilnik o koriStenju velike dvorane na Gripama -
izraditi

15. prosinca 2017

Pravilnik o medu narodnoj mobilnosti Umjetniike
akademije u Splitu - izraditi (ukljuiuje kriterije zo
studentsku mobilnost i mobilnost nostavnog i
nenastavnog osobljo)

10. sijednja 2018.

Prodekan za

izgradnju i razvoj,
tajnik Akademije i

Povjerenstvo za unutarnju
prosudbu sustava osiguravanja
kvalitete

15. prosinca 2017 15. sijednja 2018.Pravilnik o studiju i reZimu studiranja Umjetniike
akademija u Splitu

Naziv dokumenta



Sef Referade Pravilnik o prosudbi sustava osiguravanja kvalitete
Umjetniike akademije u Splitu

l.lipnja 2018 2. srpnja 2018.

Dekan, tajnik
Akademije i 5ef
Referade

Povjerenstvo za odnose sa

studentima
15. prosinca 2017 15. sijeinja 2018.Pravilnik o studiju i reiimu studiranja Umjetnidke

akademija u Splitu

Dekan, tajnik
Akademije iSef
Referade

Etiiko povjerenstvo 28. veljaEe 2018. 30. oiujka 2018.Etidki kodeks Umjetniike akademije u Splitu

Prodekan za

umjetnost,
znanost,
medunarodnu
suradnju i ECTS,

voditeljica
Knjiinice i tajnik
Akademije

Povjerenstvo za izdavaiku
djelatnost

Pravilnik o izdavadkoj djelatnosti Umjetnidke akademije 10. sijednja 2018.

u Splitu
9. veljaie 2018.

Prodekan za

izgradnju i razvoj,
tajnik Akademije

Odbor za kvalitetu Pravilnik o sustavu za kvalitetu Umjetniike akademije u 1. lipnja 2018.
Splitu

Prirudnik o sustavu osiguravanja i unapredivanja
kvalitete Umjetnidke akademije u Splitu

1.lipnja 2018.

2. srpnja 2018.

2. srpnja 2018.

Prodekan za

umjetnost,
znanost,
medunarodnu
suradnju i ECTS,

voditeljica
KnjiZnice i tajnik
Akademije

Knjiiniiniodbor Pravilnik o radu knjiinice Umjetnidke akademije u Splitu 15. studenoga 2017 15. prosinca 2018.

Prodekani za

nastavu Odjela
Studentski zbor Umjetniike
akademije u Splitu

15. prosinca 2017 15. sijednja 2018.Pravilnik o studiju i reiimu studiranja Umjetniike
akademija u Splitu



glazbenih

umjetnosti i Odjela
likovnih umjetnosti Etidki kodeks Umjetnidke akadem'rje u Splitu 28. veljade 2018 30. oiujka 2018.

Dekan, tajnik
Akademije i Sef

Referade

Povjerenstvo za dodjelu
godi5nje nagrade za studente,
nastavno i nenastavno osoblje

Povjerenik za studente s

invaliditetom

Povjerenstvo imenovano za

potrebe provedbe postupka*

Povjerenstvo imenovano za

potrebe provedbe postupka*

Povjerenstvo za unaprjeclenje
nastave - ukida se

Pravilnik o dodjeljivanju godi5nje nagrade za studentg
nastavno i nenastavno osoblje Umjetniike akademije u

Splitu - izraditi

prvostupnika/ca za upise u l. godinu preddiplomskih i

integriranih studijskih programa Umjetnitke akademije
u Splitu

lzrada obrasca izvjeSia o zavr5nom i

diplomskom/magistarskom radu ( prilagoditi sva ko m
studijskom programu)

28. veljade 2018.

28. veljaie 20L8. 30. oiujka 2018.

30. oiujka 2018.veljate 2018.

Referade
Prodekani za

nastavu Odjela
glazbenih

umjetnosti i Odjela
likovnih
umjetnosti, tajnik
Akademije i 5ef
Referade

28. veljade 2018.

28. veljate 2018.

m

Pravilnik o zavrinom i diplomskom/magistarskom radu

30. oiujka 2018.

30. oiujka 2018.

30. oiujka 2018.


