Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet
Odsjek za povijest umjetnosti
Klasa: 024-04/19-03/0005
Ur. broj: 2181-190-02-6/1-19-0026
Split, 31. listopada 2019. godine

ZAPISNIK
1. redovite sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Splitu u akademskoj godini 2019./2020. održane 31. listopada 2019. godine u 10.30, u
učionici P6 na adresi Poljička cesta 35.
Prisutni: doc. dr. sc. Vedran Barbarić (pročelnik Odsjeka), prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić,
prof. dr. sc. Željko Peković, doc. dr. sc. Ana Torlak, doc. dr. sc. Dalibor Prančević, Kristina
Babić, predavačica, Ivana Bošnjak (predstavnica studenata) te Ivana Pisac Šumić, tajnica
Odsjeka.
Dnevni red
1. Prihvaćanje Dnevnog reda
2. Prijedlog izmjene u studijskom programu diplomskog studija povijesti umjetnosti
3. Rasprava o otvaranju mogućnosti biranja izbornih kolegija koji se izvode u tekućem
semestru s druge studijske godine za studente diplomskog studija povijesti umjetnosti
4. Prijedlog imenovanja novog ECTS povjerenika/ce na Odsjeku za povijest umjetnosti
5. Razno
Ad. 1.
Prijedlog dnevnog reda jednoglasno je usvojen.
Ad. 2.
Fakultetskom vijeću se upućuje prijedlog izmjene studijskog programa diplomskog studija
Povijesti umjetnosti prema kojem se mijenja status kolegija prof.dr. sc. Ivane Prijatelj Pavičić
Metodologija istraživanja povijesti umjetnosti u nastavnom procesu u 2. semestru 1. godine
na način da umjesto obveznog postaje izborni. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 3.
Što se tiče izbornih predmeta, daje se studentima mogućnost upisa svih izbornih predmeta s 1.
i 3. semestra diplomskog studija studentima obaju semestara, pod uvjetom da se izborni
predmeti održavaju u tom semestru. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad. 4.
Pročelnik je predložio doc. dr. sc. Dalibora Prančevića za novog ECTS povjerenika na
Odsjeku. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad. 5.
Davor Gazde, doktorand na modulu Povijest umjetnosti održat će predavanje pod nazivom
Povijesno-umjetnička analiza ormara iz Kaštel Lukšića 12. 11. u 8.45 sati u P12 u sklopu
kolegija Dalmatinska slikarska škola.
Kolegica Kristina Babić od 1. listopada i službeno je zaposlenica Odsjeka.
Na kolegiju Metode povijesti umjetnosti je upisano 5 studenata pa će se nastava odvijati
konzultativno.
Krenuo je novi natječaj za stručnu praksu u nastavnim bazama, ima 21 mjesto u nastavnim
bazama koja se nude studentima povijesti umjetnosti, od toga je 5 mjesta za studente
pedagogije.
Sjednica je završila u 11.30 sati.

Zapisnik sastavila
Ivana Pisac Šumić
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