SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za povijest umjetnosti
Klasa: 025-03/22-03/0003
Ur. broj: 2181-190-02-7-22-0004
Split, 5. svibnja 2022. godine
ZAPISNIK
6. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Splitu, u akad.
god. 2021./2022. održane putem elektroničke pošte od 4. svibnja do 5. svibnja 2022. godine
do 12.00 sati
Elektroničkom poštom Vijeću Odsjeka za povijest umjetnosti 4. svibnja 2022. godine
dostavljen je Poziv s predloženim dnevnim redom:
Dnevni red
1. Broj upisnih mjesta za upis u prvu godinu diplomskog studija Povijesti umjetnosti
(2022./2023.). Predlaže se da broj upisnih mjesta za prvu godinu diplomskog studija
ostane nepromijenjen, odnosno 35+5
2. Prijedlog povjerenstva za obranu diplomskog rada studentice Ane Marendić pod
naslovom ‘Slikarski utjecaji na likovno stvaralaštvo Jerolima Miše: od simbolizma do
praga apstrakcije’.
Prijedlog povjerenstva u sastavu:
- doc. dr. sc. Silva Kalčić, predsjednica
- izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević, član (mentor)
- Dora Derado, asistentica, članica (komentorica)
- izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić (članica)
Obrana je zakazana za datum 25. svibnja 2022. u 15:00 u P20.
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
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.

dr. sc. Dalibor Prančević
dr. sc. Vedran Barbarić
dr. sc. Ana Torlak
dr. sc. Silva Kalčić
Kristina Babić
Dora Derado
Eleonora Čatipović
Frane Prpa

u svezi s predloženim dnevnim redom glasovali su,
ZVANJE/POLOŽAJ
redovita profesorica
redoviti profesor
izvanredna profesorica
/pročelnica Odsjeka
izvanredni profesor
docent
docentica
docentica
predavačica
asistentica
studentska predstavnica
studentski predstavnik

GLASOVALI
da
sabbatical
da
da
da
da
da
da
da
da
ne

Od ukupno 11 članova Vijeća, 9 članova Vijeća glasovalo je 'za', 1 član nije glasovao, 1 član
je na sabbaticalu.

Ad.1. Broj upisnih mjesta za upis u prvu godinu diplomskog studija Povijesti umjetnosti
(2022./2023.)
Vijeće je jednoglasno donijelo
ODLUKU
kojom se Fakultetskom vijeću predlaže usvajanje kvote od 35 redovitih studenta za upis u 1.
godinu diplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjer:
nastavnički Filozofskog fakulteta u Splitu, te usvajanje kvote od 5 stranih studenata.
Ad.2. Prijedlog povjerenstva za obranu diplomskog rada studentice Ane Marendić pod
naslovom ‘Slikarski utjecaji na likovno stvaralaštvo Jerolima Miše: od simbolizma do praga
apstrakcije’
Jednoglasno se usvaja Povjerenstvo za obranu diplomskog rada Ane Marendić u sastavu:
- doc. dr. sc. Silva Kalčić, predsjednica
- izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević, član (mentor)
- Dora Derado, asistentica, članica (komentorica)
- izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić (članica)
Obrana je zakazana za datum 25. svibnja 2022. u 15:00 u P20.

zapisnik sastavila

pročelnica Odsjeka za povijest umjetnosti

Margareta Vukojević, prof.

izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić

