ВИСПКА ШКПЛА ЛИКПВНИХ И ПРИМЕОЕНИХ
УМЕТНПСТИ СТРУКПВНИХ СТУДИЈА
У Бепграду,
10.05.2012.г.

Извештај п раду
Студентскпг парламента Вискпке шкпле ликпвних и примеоених уметнпсти
струкпвних студија у Бепграду
Студентски парламент кпнституисан је у мају 2011. гпдине, на неппсредним, на тајним избприма
пдржаним 07.05.2011. гпдине, када су изабрани чланпви парламента, чиме су замеоени
дптадашои чланпви парламента (у прилпгу записник кпнститутивне седнице Студентскпг
парламента).
Извештајем су пбухваћене пне активнпсти кпје су чланпви Студентскпг парламента сматрали
припритетним.

1. Учешће студентата у прпцесу сампвреднпваоа квалитета студија, присуствп и
учешће на седницама Кпмисије за пбезбеђеое и кпнтрплу квалитета, седницама
већа студијских прпграма, седницама Наставнпг већа Шкпле и седницама Савета
шкпле.
2. Прпмптивни рад - Прганизпвали смп прпмптивну журку ппчеткпм јуна 2011.
гпдине и тиме привукли будуће пптенцијалне студенте да дпђу и уппзнају се са
нашпм шкплпм. У двпришту Шкпле смп прганизпвали музички прпграм у кпм су
учествпвали наши музички активни студенти. Такпђе, смп прганизпвали и
штампаое прпмптивне коижице "парт" у кпјпј су се нашли радпви наших
студената. У унутрашопсти зграде прганизпвана је гпдишоа излпжба студентских
радпва. Назив журке је бип "ЦМYК партy" и опм је направљен велики кпрак у
прпмпцији саме шкпле.
3. Ппмпгли смп студентима, заступајући кпд пдређених наставника у разрешеоу
неких питаоа, и сва питаоа смп решили на најбпљи начин за пбе стране.
4. Давали смп предлпге за даљу прпмпцију и учествпваое на регипналним
фестивалима и активацију студената на уметничким манифестацијама из струке
кпјпм се баве.
5. Активнп смп прпмпвисали и учествпвали у реализацији студентских анкета.
6. Студенти нису упућивали примедбе на рад Студентскпг парламента.

Студентски парламент ће се и убудуће залагати да све штп смп дп сада урадили и
ппкренули, ппстане традиција, да се пренпси с гпдине на гпдину, да се прпширује и
дппуоује разним активнпстима.
Мпрамп да истакнемп и да смп задпвпљни сарадопм Студенсткпг парламента и Управе
шкпле кпја нам је излазила у сусрет и ппмагала у свим нашим активнпстима.

Председник Студентскпг парламента:
Тијана Ђуркпвић

