
 
Датум: 15.02.2021. године 

Број: 101/21 

 

На основу надлежности регулисаних Стратегијом комуникације с јавношћу 

2017-2022. Универзитета у Источном Сарајеву (дио 15.1 документа), усвојеној на 

сједници Сената Универзитета 27.12.2017. године (број: 01-С-541-XL/17),  руководство 

Музичке академије Источно Сарајево дефинише начин: 

 

 

 ОГЛАШАВАЊА ИНФОРМАЦИЈА НА МУЗИЧКОЈ АКАДЕМИЈИ ИСТОЧНО 

САРАЈЕВО 

 

 

I 

 Музичка академија Источно Сарајево има могућност оглашавања информација 

на три различите платформе: 

 

- Веб сајт Музичке академије Источно Сарајево (Веб сајт Универзитета у 

Источном Сарајеву); 

- You tube канал Музичке академије Источно Сарајево; 

- Фејсбук страница Музичке академије Источно Сарајево (Огласна табла МАК 

УИС). 

 

II 

Уређивачку политику веб сајта  Музичкe академијe Источно Сарајево води 

руководство Академије, на основу сљедећих ближих критеријума: 

 

III 

 Веб сајт Музичке академије Источно Сарајево садржи објаве информација 

везаних за рад актуелних наставника, сарадника и студената Академије у вези са 

сљедећим: 

 

а) награде и признања са такмичења у земљи и иностранству; 

б) концерти и концертни наступи који су у организацији или суорганизацији Музичке 

академије Источно Сарајево; 

в) семинари, предавања и радионице чији је организатор или суорганизатор Музичка 

академија Источно Сарајево; 

г) научни и умјетнички скупови чији је организатор или суорганизатор Музичка 

академија Источно Сарајево. 

 

На веб сајт Универзитета у Источном Сарајеву се упућују информације у вези са 

горе наведеним активностима наставника, сарадника и студената Музичке академије 



Источно Сарајево, које су реализоване ван граница Босне и Херцеговине, као и опште 

информације које су од значаја за Академију и Универзитет. 

 

IV 

Уређивачку политику You tube канала Музичке академије Источно Сарајево 

води руководство Академије у сарадњи са руководиоцима матичних катедри 

Академије, на основу сљедећих ближих критеријума: 

 

V 

You tube канал Музичке академије Источно Сарајево садржи објаве информација 

које су у вези са: 

 

а) радом и промоцијом матичних катедри Музичке академије Источно Сарајево; 

б) промоцијом умјетничке и научноистраживачке дјелатности наставника и сарадника 

Музичке академије Источно Сарајево; 

в) промоцијом умјетничке и научноистраживачке дјелатности студената Музичке 

академије Источно Сарајево, на приједлог матичних катедри. 

 

VI 

 Уређивачку политику фејсбук страницe Музичке академије Источно Сарајево 

води руководство Академије, на основу сљедећих ближих критеријума: 

 

VII 

Фејсбук страница Музичке академије Источно Сарајево садржи објаве 

информација везаних за рад наставника, сарадника и студената Академије у вези са 

сљедећим: 

 

а) све врсте афирмативних информација које промовишу рад Музичке академије 

Источно Сарајево; 

б) награде и признања са такмичења; 

в) концерти и концертни наступи; 

г) семинари, предавања и радионице; 

д) научни и умјетнички скупови. 

 

 На Огласној табли фејсбук странице Музичке академије Источно Сарајево 

објављују се актуелне информације и обавјештења која су у вези са одвијањем 

наставног процеса. 

 

VIII 

 Утврђени начин оглашавања информација на Музичкој академији Источно 

Сарајево почиње да се примјењује даном доношења. 

 

 

 

 

                                                                                                                           Д Е К А Н 

 

проф. мр Маја Жужа 


