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U Splitu 12. srpnja 2020. god.

ZAPISNIK

sa 374. elektronske sjednice Akademijskog vijeda odriane 09. srpnja 2021. godine

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 373. elektroni6ke sjednice Akademijskog vijeia
2. lzbori i reizbori

o lmenovanje Struinog povjerenstva za davanje mi5ljenja u postupku izbora u

u mjetn iako-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u umjetniikom podruiju,

polje glazbena umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje - komorna glazba),

na Odjelu za nastavnidke studije u Gospiiu Sveuiiliita u Zadru

3. Potvrda rezultata Dodatnih provjera znanja, vjeitina isposobnosti (DPZVS) za ak. god.

2021./2022. eod.
4. Priznavanje inozemne visokoikolske kvaliflkacije za Polinu Komyaginu

Ad. 1.

Akademijsko vijeie Umjetnidke akademije usvojilo je zapisnik sa 373. elektroniike sjednice

Akademijskog vijeia.

Ad.2.
Akademijsko vijede Umjetniake akademije donijelo je

ODLUKU

lmenuje se Strudno povjerenstvo za davanje misljenja u postupku izbora u umjetnidko-

nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u umjetniikom podrudju, polje glazbena

I



umjetnost, grana reprodukcija glazbe (sviranje - komorna glazba), na Odjelu za nastavnidke

studije u Gospiiu SveudiliSta u Zadru, u sastavu:

f. izv. prof. art. Maroje Braid,

2. doc. art. Loris Grubiiii,
3. red. prof. art. lstvdn Rdmer.

Ad.3.
Potvrtfuju se rezultati Dodatnih provjera znanja, vjeitina i sposobnosti (DPZVS) na

Umjetniikoj akademiji u Splitu u ljetnom roku za ak. god. 2O2tj2O22,, te se izvjeitava i

obvezuje Studentska sluiba da navedene rezultate objavi na oglasnoj plodi iweb stranicama

Akademije htt ostan i-stu de hr

Ad.4.
Akademijsko vijeie Umjetnidke akademije donijelo je

ODTUKU

l. Prihvada se Milljenje Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemne visokoikolske
kvalifikacije za podnositeljicu zahtjeva Polinu Komyaginu od 09. srpnja 2021. godine (Klasa

602-05 127-0410001; Urbr.: 2L8L-224-OL-O4-21-0011)

ll. Miiljenje Povjerenstva za akademsko priznavanje inozemne visokoikolske kvalifikacije je

sastavni dio ovog Zapisnika
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