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ZAPISNIK
4. virtualne sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti održane putem elektroničke pošte
od 16. prosinca do 17. prosinca 2013. godine
Elektroničkom poštom Vijeće Odsjeka za povijest umjetnosti je dana 17. prosinca 2013.
godine dostavljen Poziv s predloţenim dnevnim redom:
Prijedlog dnevnog reda
1. Prijedlog izmjene Odluke Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti donesene na 1. sjednici u
ak. god. 2013.72014. odrţanoj dana 18.10.2013 o imenovanju Stručnog povjerenstva za
davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta i izboru doc. dr. sc. Radoslava Buţančića u naslovno
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
2.Promjena teme diplomskog rada studentice Jelene Torti (prilog I.)

Na virtualnoj sjednici članovi Vijeća u svezi s predloţenim dnevnim redom glasovali su, kako
slijedi:
ČLANOVI
ZVANJE/POLOŽAJ
GLASOVALI
1. Dr. sc. Jasna Jeličić Redoviti profesor/Pročelnica odsjeka
ZA
Radonić
2. Dr. sc. Ţeljko Peković
Redoviti profesor/Zamjenik Pročelnice
Nije glasovao
odsjeka
3.
4.

Dr. sc. Ivana Prijatelj Redoviti profesor
Pavičić
Dr. sc. Ivan Šimat
Redoviti profesor

5.

Dr. sc. Vedran Barbarić

6.

Dr. sc. Ivana Čapeta Znanstveni novak-viši asistent, naslovni
Rakić
docent
Dr. sc. Maja Miše
Znanstveni novak-viši asistent, naslovni
docent
Dr.
sc.
Dalibor Znanstveni novak-viši asistent
Prančević

7.
8.

Znanstveni novak-viši asistent, naslovni
docent

ZA
Na slobodnom
studijskom
semestru
PROTIV-1. točka
ZA- 2. točka
ZA
Na slobodnoj
studijskoj godini
ZA

9.

Ana Sedlar

10. Ivana Meštrov
11. Antonija Crnjak
12. Ruţica Šamanović

Znanstveni novak
Znanstveni novak
Predstavnica studenata
Predstavnica studenata

ZA
ZA
ZA
Nije glasovala

Ad./1.Prijedlog izmjene Odluke Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti donesene na 1.
sjednici u ak. god. 2013./2014. održanoj dana 18.10.2013 o imenovanju Stručnog
povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta i izboru doc. dr. sc. Radoslava
Bužančića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.

Članovima Vijeća je uz Poziv dostavljeno sljedeće obrazloţenje:
Kod utvrĎene činjenica da doc. dr. sc. Radoslav Buţančić kao jedini prijavljeni kandidat po
raspisanom natječaju za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora,
nema proveden izbor u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, te da Filozofski
fakultet nema ovlaštenje za provedbu dijela postupka izbora u znanstveno zvanje u područje
humanističke znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti,
arhitekture, urbanizma i vizualne komunikacije, predlaţe se izmjena Odluke Vijeća Odsjeka
za povijest umjetnosti na način da se umjesto Stručnog povjerenstva, imenuje prof. dr. sc.
Jasna Jeličić Radonić kao član Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja i prijedloga za
izbor po raspisanom natječaju.
Vijeće je većinom glasova donijelo
ODLUKU
Prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić imenuje se članom Stručnog povjerenstva za davanje
mišljenja i prijedloga za izbor doc. dr. sc. Radoslava Buţančića u naslovno znanstvenonastavno zvanje izvanrednog profesora po raspisanom natječaju Fakulteta objavljenog dana
18.10.2013. godine na sluţbenim mreţnim stranicama Fakulteta.

Ad./2. Prijedlog promjene teme diplomskog rada studentice Jelene Torti
Temeljem dostavljene suglasnosti dosadašnjeg mentora izv. prof. dr. sc. Ivana Boškovića kao
i suglasnosti predloţenog mentora prof. dr. sc. Ţeljka Pekovića Vijeće je većinom glasova
donijelo
ODLUKU
Odobrava se promjena mentora i teme studentici Jeleni Torti, za novoga mentora se imenuje
prof. dr. sc. Ţeljko Peković te se prihvaća tema diplomskog rada pod naslovom Povijesni
razvoj Peristila i građevine oko njega.

Zapisnik sastavila

Pročelnica Odsjeka

Tihana Škorić, prof.

prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić

