SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za povijest umjetnosti
Klasa: 024-04/14-03/0013
Ur. broj: 2181-190-02-6/1-14-0001
Split, 11. veljače 2014. godine
ZAPISNIK
5. sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti u ak. god. 2013./2014. održane u utorak
11. veljače 2014. s početkom u 12.00. sati u kabinetu Odsjeka u Hrvojevoj 8.
Prisutni:
Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić,
prof. dr. sc. Ţeljko Peković,
prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić,
dr. sc. Vedran Barbarić, znanstveni novak-viši asistent, nasl. docent,
dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, znanstveni novak-viši asistent, nasl. docent,
dr. sc. Dalibor Prančević, znanstveni novak-viši asistent,
Ivana Meštrov, znanstveni novak,
Antonija Crnjak, predstavnica studenata

Odsutni:
prof. dr. sc. Ivan Šimat, opravdano
dr. sc. Maja Miše, znanstveni novak-viši asistent, nasl. docent-opravdano
Ana Sedlar, znanstveni novak-opravdano
Ad./1. Prijedlog ovjere Zapisnika 3. sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti u ak.
god. 2013./2014. održane dana 21. studenoga 2013. i 4. virtualne sjednice u ak. god.
2013./2014. održane putem elektroničke pošte od 16. do 17. prosinca 2013.
Jednoglasno je ovjeren Zapisnik 3. sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti u ak. god.
2013./2014. odrţane dana 21. studenoga 2013. i 4. virtualne sjednice u ak. god. 2013./2014.
odrţane putem elektroničke pošte od 16. do 17. prosinca 2013.

Ad./2. Izmjene u studijskom programu Odsjeka za povijest umjetnosti od izdavanja
dopusnice do ak. god. 2013./2014.
Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić izvijestila je članove Vijeća kako je
prodekan za nastavu i studentska pitanja, izv. prof. dr. sc. Goran Kardum zatraţio od

pročelnika Odsjeka da se na svakom Odsjeku provede postupak prikupljanja i objedinjavanja
promjena studijskih programa koje su uvedene od dobivanja dopusnice do ak. god.
2013./2014., na način da svaki Odsjek do 15. veljače popuni obrazac Izmjene i dopune
studijskog programa i uputi ga prodekanu za nastavu i studentska pitanja izv. prof. dr. sc.
Goranu Kardumu.
Nastavno na navedeno, pročelnica je navela kako je, sukladno traţenom, Odsjek za povijest
umjetnosti u fazi popunjavanja navedenog obrasca, te zamolila sve članove Vijeća da tajnici
Odsjeka budu na raspolaganju kako bi se popunjeni obrazac do navedenog roka uputio
prodekanu za nastavu i studentska pitanja.

Ad./3. Web stranica Odsjeka za povijest umjetnosti
Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić navela je vaţnost web stranice Odsjeka
za postupak Samoevaluacije Fakulteta, te zamolila članove Vijeća da još jednom po potrebi
aţuriraju osobne podatke kao i podatke kolegija čiji su nositelji. Pročelnica se takoĎer
osvrnula na nepopunjene web podatke prof. dr. sc. Ivana Šimata koji je na slobodnom
studijskom boravku, te je predloţila da se prof. dr. sc. Ivanu Šimatu uputi zamolba da što prije
popuni navedene podatke kako bi web stranica Odsjeka bila u potpunosti aţurirana. Vijeće
Odsjeka je usvojilo navedeni prijedlog.

Ad./4. Razmatranje prijedloga novog Studijskog programa Odsjeka za povijest umjetnosti
4.1.Prijedlog uvoĎenja novog izbornog kolegija prof. dr. sc. Ivane Prijatelj Pavičić
Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić nadovezujući se na točku dnevnog reda
Ad./2. navela je kako je prodekan, izv. prof. dr. sc. Goran Kardum takoĎer izvijestio
pročelnike Odsjeka o potrebi izmjene i osuvremenjivanja postojećih studijskih programa, te je
kao krajnji rok naveo 15. lipnja 2014. Sukladno navedenom, pročelnica je zamolila članove
Vijeća da do iduće sjednice pripreme promjene koje bi ţeljeli uvesti u studijskom programu
kroz revidiranje postojećih predmeta ili uvoĎenje novih. Pročelnica je takoĎer navela kako bi
bilo dobro navedene izmjene provesti prije svega na diplomskoj razini posebice stoga što je u
postojećem programu ponuĎen veliki broj izbornih predmeta s malim brojem ECTS bodova,
te kako bi intencija izmjene studijskog programa diplomskog studija trebala ići u pravcu
povećanja satnice i ECTS bodova već postojećih predmeta kao i uvoĎenja novih izbornih
predmeta.
Dr. sc. Ivana Čapeta Rakić iznijela je upit kako postupiti ukoliko predloţi novi izborni
predmet, a bude nositeljicom dva obavezna predmeta Umjetnost zrelog i kasnog srednjeg
vijeka i Ikonologije, budući da bi u tom slučaju imala veliku normu i opterećenje. Pročelnica,
prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić navela je da se u tom slučaju uvijek moţe odlučiti za
ukidanje izbornog predmeta.
Dr. sc. Dalibor Prančević iznio je upit hoće li se znanstveni novaci-viši asistenti izabrani u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta pri povećanju satnice i ECTS bodova predmeta
voditi normom koju treba imati znanstveni novak-viši asistent ili naslovni docent. Dr. sc.

Ivana Čapeta Rakić navela je da se u tom slučaju treba voditi normom prema radnom mjestu,
a ne naslovom zvanju.
Dr. sc. Vedran Barbarić iznio je upit što u postupku revidiranja studijskog programa učiniti s
Povijesno-umjetničkim radionicama budući da one ne ulaze u normu i ne plaćaju se jer se radi
o konzultativnoj nastavi. Pročelnica, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić navela je kako i o tom
pitanju članovi Vijeća Odsjeka trebaju razmisliti i iznijeti svoje prijedloge na idućoj sjednici.

Ad./5. Prijedlog dr. sc. Dalibora Prančevića za kandidiranje prof. dr. sc. Ive Šimata Banova
za godišnju nagradu Grada Splita za 2013. godine, a povodom tiskanja njegove knjige
Kiparstvo u Hrvatskoj od 1950. do danas.
5.1.Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić iznijela je prijedlog dr. sc. Dalibora
Prančevića za kandidiranje prof. dr. sc. Ivana Šimata za godišnju nagradu Grada Splita za
2013. godinu, a povodom tiskanja njegove knjige Kiparstvo u Hrvatskoj od 1950. do danas, te
predloţila dr. sc. Daliboru Prančeviću da napiše stručno obrazloţenje i uputi ga dekanu, prof.
dr. sc. Aleksandru Jakiru kako bi Filozofski fakultet kao institucija kandidirao prof. dr. sc.
Ivana Šimata za nagradu. Budući da je rok za godišnju nagradu Grada Splita petak 14.
veljače, isti prijedlog bit će upućen na druge natječaje po njihovom raspisivanju.

5.2. Dr. sc. Ivana Čapeta Rakić upoznala je članove Vijeća s raspisivanjem natječaja DPUH
za dodjelu nagrade „Radovan Ivančević“ u kojem se izmeĎu ostalog dodjeljuje nagrada za
najbolji diplomski rad, te je u tom smislu za navedenu nagradu predloţila diplomski rad
studentice Petre Zoranović čiji je mentor dr. sc. Dalibor Prančević. Vijeće Odsjeka usvojilo je
navedeni prijedlog.

Ad./6. Molba dr. sc. Dalibora Prančevića za pokrivanje troškova sudjelovanja na
znanstvenoj konferenciji
Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić, iznijela je članovima Vijeća zamolbu
dr. sc. Dalibora Prančevića za pokrivanjem troškova sudjelovanja na znanstvenoj konferenciji
Sveučilišta u Lisabonu, te je navela kako ju je od Uprava Fakulteta izvijestila da Odsjek nema
dostatnih financijskih sredstava. S obzirom na navedeno, pročelnica je dr. sc. Daliboru
Prančeviću prodloţila da popuni zahtjev za otvaranje putnog naloga, te da će Uprava
Fakulteta odlučiti o pokrivanju troškova sudjelovanja na znanstvenoj konferenciji.
Pročelnica je nadalje navela kako Uprava Fakulteta zbog nedostatnih financijskih sredstava
Odsjeke upućuje na skorašnje raspisivanje internog natječaja koji će biti dostupan i
znanstvenim novacima, kao i na europske projekte.
Nastavno na navedeno, prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić navela je kako prodekanica za
znanost, doc. dr. sc. Marita Brčić Kuljiš uputila obavijest o mogućnosti naručivanja novih
računala putem raspisanog natječaja za Znanstveni računalni centar, te predloţila da Odsjek
zatraţi kupnju dvaju računala. Vijeće Odsjeka usvojilo je navedeni prijedlog.

Ad./7. Molba dr. sc. Ivane Čapeta Rakić za nabavu literature
Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić, iznijela je članovima Vijeća zamolbu
dr. sc. Ivane Čapeta Rakić za kupnju dviju knjiga za potrebe kolegija Umjetnost zrelog i
kasnog srednjeg vijeka. Budući da Odsjek nema sredstava za kupnju knjiga, pročelnica je
uputila dr. sc. Ivanu Čapeta Rakić da popuni Zahtjevnicu, navede cijene knjiga, te je pošalje u
Upravu Fakulteta koja će odlučiti o navedenom.

Ad./8. Skripta „Pojavnost suvremene arhitekture“ dr. sc. Dine Ožić Bašić-priložene
recenzije
Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić iznijela je članovima Vijeća zamolbu
dr. sc. Dine Oţić Bašić za prihvaćanjem dviju recenzija za skriptu „Pojavnost suvremene
arhitekture“ i upućivanjem u daljnju proceduru. No, budući da se radi o dva velikim dijelom
istovjetna teksta, pročelnica je predloţila da se dr. sc. Dini Oţić Bašić uputi zamolba da
dostavi jednu novu, prepravljenu recenziju, a nakon čega će Odsjek nastaviti s procedurom
prema Povjerenstvu za izdavačku djelatnost. Vijeće Odsjeka usvojilo je navedeni prijedlog.

Ad./9. Razno
Prof. dr. sc.. Ivana Prijatelj Pavičić izvijestila je članove Vijeća kako je Ivana Nina Unković
dobila stipendiju Marie Curie za prijavu projekta pod naslovom „Comparison of Croatian and
Slovenian conservators Ljubo Karaman and France Stele in the context of Vienna School of
art history and its impact on contemporary conservation practice.

Zapisnik vodila
Tihana Škorić, prof.

Pročelnica Odsjeka
prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić

