РепубликаСрбија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Број: 1185/5
Датум: 26.06. 2017. године
Н И Ш

На основу члана 48. и 78б. Статута Факултета уметности у Нишу, Наставноуметничко-научно веће Факултета уметности у Нишу, на седници одржаној 26. јуна
2017. године, донело је

ПРАВИЛНИК
О РАДУ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ЦЕНТРА
ФАКУЛТЕТА УМЕТНОСТИ У НИШУ

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о раду Мултимедијалног центра Факултета уметности у Нишу
утврђује се делокруг и организација рада Мултимедијалног центра Факултета.
Члан 2.
Мултимедијални центар је ресурс савремених сервиса комуникационе и
информационе технологије, чијом имплементацијом се додаје мови квалитет
академском окружењу. Овај центар подржава академску заједницу у прикупљању и
преношењу стручног знања ради унапређења образовања, истраживања, културе,
уметности и науке.
Члан 3.
Мултимедијални центар је организациона јединица Факултета без својства
правног лица.
2. ДЕЛОКРУГ РАДА






Члан 4.
Делатност центра се остварује кроз:
нове моделе презентације културне делатности
разноврсне програме – концерти, друштвене и научне трибине, сценски,
музички, и ликовни програми,
мултимедијалне и интердисциплинарне пројекте,
праћење нових тенденција у култури и уметности.
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Члан 5.
Мултимедијални центар своју делатност обавља у Концертно-изложбеном
простору и Тонском студију Факултета.
3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Члан 6.
Организација рада Мултимедијалног центра спроводи се преко:




шефа Мултимедијалног центра
стручног сарадника за издаваштво
техничара сниматеља

Члан 7.
Шеф Мултимедијалног центра:
- Руководи радом Мултимедијалног центра
- Креира развојну и пословну стратегију Мултимедијалног центра
- Координира и учествује у изради репрезентативних и информативних
материјала, мултимедијалне презентације, информативних и електронских
издања Факултета
- Координира и учествује у организацији скупова, предавања, мастер класа,
манифестација и свечаности у организацији Факултета
- Уређује сајт Факултета и стара се о благовременом ажурирању података на
сајту и званичним интернет презентацијама
- Обавља послове везане за промоцију и односе са јавношћу
- Планира проширење и унапређење делатности Мултимедијалног Центра у
складу са развојном стратегијом Факултета
- Управља процесом продукције из надлежности Мултимедијалног центра, од
распореда рада, до ажурирања идејног решења и финалног производа из
издавачке делатности
- Усаглашава и организује концертно-изложбену делатност, завршне испите и
друге делатности из домена рада Деканата и Секретаријата Факултета
- Остварује контакте са институцијама уметности и културе у земљи и
иностранству у циљу промоције продукције Факултета
- Прати извештавања медија о Факултету и достављање информација Деканату
- Извештава Деканат о променама у реализацији пројеката везаних за
Концертно-изложбени простор и Тонски студио Факултета
- Стара се о благовременом обавештавању средстава јавног информисања о
уметничкој делатности Факултета и по потреби организује и води прес
конференције у циљу промоције активности Факултета
Члан 8.
Стручни сарадник за издаваштво:
- Учествује у пројектима издаваштва за потребе Факултета
- Обавља разраду процедура за обављање задатака и активности из делокруга
Мултимедијалног центра
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