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ZAPISNIK
10. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti u akademskoj godini
2019./2020., održane putem elektroničke pošte od 7. do 8. travnja 2020. godine do 22
sata
Elektroničkom poštom Vijeću Odsjeka za povijest umjetnosti 7. travnja 2020. godine
dostavljen je Poziv s predloženim dnevnim redom:

Dnevni red
1. Izmjena nastavnog opterećanja na kolegijima Preddiplomskog studija povijesti
umjetnosti
Na virtualnoj sjednici članovi Vijeća u svezi s predloženim dnevnim redom glasovali su, kako
slijedi:
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

ČLANOVI
dr. sc. Vedran Barbarić
dr. sc. Ivana Čapeta Rakić
dr. sc. Ana Torlak
dr. sc. Dalibor Prančević
dr. sc. Silva Kalčić
dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić
dr. sc. Željko Peković
Kristina Babić
Dora Derado
Marija Mladar
Ivana Bošnjak

ZVANJE/POLOŽAJ
docent/pročelnik odsjeka
docent
docent
docent
docent
redoviti profesor
redoviti profesor
predavač
asistentica
studentska predstavnica
studentska predstavnica

GLASOVALI
ne
da
porodiljni dopust
da
da
da
da
da
da
da
da

Od ukupno 11 članova Vijeća, 10 članova Vijeća glasovalo je 'za', 1 član je je na porodiljnom
dopustu.

Ad. /1. Izmjena nastavnog opterećanja na kolegijima Preddiplomskog studija povijesti
umjetnosti
Vijeće je jednoglasno donijelo
ODLUKU
Predlaže se Fakultetskom vijeću na usvajanje nastavno opterećenje vanjskih suradnika kako
slijedi:
• Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske (30P+15S+0V)
prof.dr.sc. Jasna Jeličić Radonić 30P
Klara Čapalija, stručna suradnica 15S
•

Povijest umjetnosti starog vijeka
doc.dr.sc. Vedran Barbarić 45P
Anđelko Mihanović, doktorand 15S

Obrazloženje:
Na 6. sjednici Vijeća Fakulteta održanoj 11. ožujka 2020. godine usvojeno je nastavno koje je
izmijenjeno sukladno okolnostima korištenja prava na rodiljni dopust nositeljice navedenih
kolegija, doc. dr. sc. Ane Torlak, a do izbora odgovarajućeg kandidata/kandidatkinje po
natječaju za njenu zamjenu, objavljenom 24.2.2020. Kako je na natječaj pristigla prijava po
kojoj je prijavljenog/u kandidata/kinju bilo potrebno uputiti u proceduru izbora u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika te se stoga natječaj još uvijek ne može dovršiti
odabirom zamjene za odsutnu doc. dr. sc. Anu Torlak, predlaže se navedena izmjena .

Zapisnik sastavila:

Margareta Vukojević, prof.

Pročelnik Odsjeka za Povijest umjetnosti

doc. dr. sc. Vedran Barbarić

