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ZAPISNIK 

 

  

 

  

44. elektroničke sjednica Odbora za kvalitetu održane od ponedjeljka 27. rujna do srijede 29. 

rujna 2021. godine 

 

 

Dnevni red sjednice: 

 

1. Usvajanje zapisnika 43. sjednice Odbora za kvalitetu  

2. Obavijest o novoizabranoj članici Odbora studentici Nikolini Kapetanović (Odluka AV 

poslana u privitku poziva) 

3. Izmjena naziva koji se stječe nakon završetka studija na diplomskom sveučilišnom studiju  

    (Obrazac manjih izmjena i dopuna poslan članovima Odbora elektroničkom poštom) 

4. Obavijesti i Razno 

 

Prisutni, abecednim redom: 

- pred. dr. sc. Matko Botić, Kazališni odjel  

- ing. el. Dalida Cikatić, nenastavno osoblje  

- studentica Nikolina Kapitanović, predsjednica SZ UMAS-a 

- red. prof. dr. sc. lvana Tomić-Ferić, Glazbeni odjel  

- izv. prof. art. Larisa Vidaković, Likovni odjel, voditeljica Odbora 
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Ad1 

Zapisnik 43. elektroničke sjednice Odbora za kvalitetu usvojen je jednoglasno  

 

Ad2 

Voditeljica Odbora Vidaković obavijestila je članove da je Akademijsko vijeće na 373. 

elektroničkoj sjednici od 1. srpnja 2021. godine donijelo Odluku Klasa: 003-08/21-06/0001 

Ur.br.: 2181-224-01-01-21-0054 da se za člana Odbora za unapređenje kvalitete Umjetničke 

akademije u Splitu, umjesto Igora lvanovića imenuje studentica Nikolina Kapitanović, 

predsjednica Studentskog zbora UMAS-a. 

 

Kolegici Kapitanović svi članovi Odbora zaželjeli su dobrodošlicu. 

 

Ad3 

Voditeljica Vidaković upoznala je članove Odbora s zahtjevom odsjeka Film i video. Zbog 

nemogućnosti odvajanja akademskih naziva bez osnivanja zasebnih studijskih programa za 

studente diplomskog sveučilišnog studija Film, Medijska umjetnost i Animacija i stjecanja 

posebnih naziva Magistar filmske umjetnosti, Magistar medijskih umjetnosti i Magistar 

animiranog filma a kako je predloženo od strane odsjeka Film i video Umjetničke akademije 

Sveučilišta u Splitu u sklopu manjih izmjena i dopuna 2018. godine predlaže se 

izmjena/vraćanje ranije usvojenog akademskog naziva koji se stječe po završetku studija 

Magistar/magistra Filma, Medijske umjetnosti i Animacije. 

Akademski naziv već je kao takav  naveden u Upisnik studijskih programa te ga u istom nije 

potrebno mijenjati. 

 

Ad4 

 

Važna obavijest: 

Akreditacijski savjet Agencije za znanost i visoko obrazovanje je na svojoj 128. sjednici, 

održanoj dana 29. lipnja 202l. godine, donio Plan reakreditacije visokih učilišta u 2022. 

godini. 

Umjetnička akademija uključena je u navedeni 

Plan  (https://www.azvo.hr/index.php/hr/vrednovanja/postupcivrednovanja-u-visokom-

obrazovanju/reakreditacija-visokih-ucilista) 

O točnom vremenu posjeta reakreditacijskog povjerenstva bit ćemo pravovremeno 

obaviješteni. Agencija će pisanim putem obavijestiti Akademiju o datumu do kojeg je dužna 

dostaviti dokument Samoanalize.  

 

Vidaković navodi kako Izvješće o rezultatima studentskog vrednovanja nastavnog rada u 

ljetnom semestru 2020./21. još nije poslala na uvid jer čeka zbirne rezultate za Sveučilišta. 

 

 

                                                                                                                      Voditeljica  Odbora 

 
izv. prof. art. Larisa Vidaković 

 

 

Poslano elektroničkom poštom: 



 

1. Dekanat office@umas.hr 

2. Dekan edvin@umas.hr  

2. Članovima Odbora za kvalitetu UMAS-a 
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