SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za povijest umjetnosti
Klasa: 024-04/19-03/0005
Ur. broj: 2181-190-02-6/1-19-0030
Split, 19. prosinca 2019. godine

ZAPISNIK
3. virtualne sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti održane putem elektroničke pošte
od 18. do 19. prosinca 2019. godine do 14 sati
Elektroničkom poštom Vijeću Odsjeka za povijest umjetnosti 18. prosinca 2019. godine
dostavljen je Poziv s predloženim dnevnim redom:

Dnevni red
1. Prijedlog raspisa natječaja za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta
(pet mjesta) za znanstveno područje humanističke znanosti, polje povijest umjetnosti,
grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih
komunikacija na Odsjeku za povijest umjetnosti.
Prijedlog povjerenstva za odabir kandidata u sastavu:
doc. dr. sc. Ana Torlak, predsjednica povjerenstva, Filozofski fakultet u Splitu;
doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, članica, Filozofski fakultet u Splitu;
Danijela Matetić Poljak, pred., članica, Umjetnička akademija u Splitu
Objašnjenje:
Natječaji se traže u svrhu izbora u naslovna zvanja asistenta postojećih suradnika koji će
biti angažirani u nastavi na kolegijima:
- Umjetnost XV. i XVI. stoljeća
- Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća
- Umjetnost XIX. stoljeća - opći problemi i komparativne studije
- Teorija i povijest dizajna
- Teorija likovnih umjetnosti
- Vizualne komunikacije
- Metodologija istraživanja povijesti umjetnosti u nastavnom procesu
- Likovna kritika - povijest pisanja o 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.

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
Marija Mladar
Ivana Bošnjak

ZVANJE/POLOŽAJ
docent/pročelnik odsjeka
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redoviti profesor
redoviti profesor
predavač
studentska predstavnica
studentska predstavnica
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Od ukupno 10 članova Vijeća, 10 članova Vijeća glasovalo je 'za'.

Ad./1. Prijedlog raspisa natječaja za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta
(pet mjesta) za znanstveno područje humanističke znanosti, polje povijest umjetnosti, grana
povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija na
Odsjeku za povijest umjetnosti.
Prijedlog povjerenstva za odabir kandidata u sastavu:
doc. dr. sc. Ana Torlak, predsjednica povjerenstva, Filozofski fakultet u Splitu;
doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, članica, Filozofski fakultet u Splitu;
Danijela Matetić Poljak, pred, članica, Umjetnička akademija u Splitu
Vijeće je jednoglasno donijelo

ODLUKU
kojom se predlaže Fakultetskom vijeću usvajanje prijedloga raspisa natječaja za izbor
suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta (pet mjesta) za znanstveno područje
humanističke znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti,
arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija na Odsjeku za povijest umjetnosti.
Uz prijedlog raspisa natječaja predlaže se sastav povjerenstva za odabir kandidata u sastavu:
- doc. dr. sc. Ana Torlak, predsjednica povjerenstva, Filozofski fakultet u Splitu;
- doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, članica, Filozofski fakultet u Splitu;
- Danijela Matetić Poljak, pred., članica, Umjetnička akademija u Splitu.

Zapisnik sastavila:

Pročelnik Odsjeka za Povijest umjetnosti

Ana Kalaš, prof.

doc. dr. sc. Vedran Barbarić

