SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za povijest umjetnosti
Klasa: 025-03/22-03/0003
Ur. broj: 2181-190-02-7-22-0003
Split, 27. travnja 2022. godine

ZAPISNIK
5. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Splitu, u akad.
god. 2021./2022. održane putem elektroničke pošte od 27. travnja do 28. travnja 2022. godine
do 10.00 sati
Elektroničkom poštom Vijeću Odsjeka za povijest umjetnosti 27. travnja 2022. godine
dostavljen je Poziv s predloženim dnevnim redom:
Dnevni red
1. Prijedlozi Odsjeka za povijest umjetnosti za dodjelu godišnje nagrade Filozofskog fakulteta
u Splitu za akad. god. 2020./2021.
- u kategoriji nagrade za poseban uspjeh u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima
predlaže se studentica Ana Ivišić;
- u kategoriji znanstvenika do 36 godina života predlaže se asistentica Dora Derado;
- u kategoriji nagrade za izvrsnost za znanstvenoistraživački rad u području humanističkih
znanosti predlaže se izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić;
- u kategoriji nagrada za izvrsnost u nastavnom radu predlaže se prof. dr. sc. Željko
Peković;
- u kategoriji nagrade za životno djelo predlaže se prof. dr. sc. Ivan Šimat (Banov).
Na elektroničkoj sjednici članovi Vijeća
kako slijedi:
R.
ČLANOVI
br.
1. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić
2. dr. sc. Željko Peković
3. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić

u svezi s predloženim dnevnim redom glasovali su,
ZVANJE/POLOŽAJ

GLASOVALI

redovita profesorica
da
redoviti profesor
sabbatical
izvanredna profesorica
da
/pročelnica Odsjeka
4. dr. sc. Dalibor Prančević
izvanredni profesor
da
5. dr. sc. Vedran Barbarić
docent
da
6. dr. sc. Ana Torlak
docentica
da
7. dr. sc. Silva Kalčić
docentica
da
8. Kristina Babić
predavačica
da
9. Dora Derado
asistentica
da
10 Eleonora Čatipović
studentska predstavnica
da
11. Frane Prpa
studentski predstavnik
da
Od ukupno 11 članova Vijeća, svih 10 članova Vijeća glasovalo je 'za', 1 član je na sabbaticalu.

Ad.1. Prijedlozi Odsjeka za povijest umjetnosti za dodjelu godišnje nagrade Filozofskog
fakulteta u Splitu za akad. god. 2020./2021.
Vijeće je jednoglasno donijelo
ODLUKU
kojom se Povjerenstvu za dodjelu nagrada Filozofskog fakulteta u Splitu, s obzirom na
navedene kategorije predlažu sljedeći kandidati:
- u kategoriji nagrade za poseban uspjeh u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima
predlaže se studentica Ana Ivišić;
- u kategoriji znanstvenika do 36 godina života predlaže se asistentica Dora Derado;
- u kategoriji nagrade za izvrsnost za znanstvenoistraživački rad u području humanističkih
znanosti predlaže se izv. prof. dr. sc Ivana Čapeta Rakić;
- u kategoriji nagrada za izvrsnost u nastavnom radu predlaže se prof. dr. sc. Željko
Peković;
- u kategoriji nagrade za životno djelo predlaže se prof. dr. sc. Ivan Šimat (Banov).

zapisnik sastavila

pročelnica Odsjeka za povijest umjetnosti

Margareta Vukojević, prof.

izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić

