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FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za povijest umjetnosti
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Ur. broj: 2181-190-02-6/1-15-0003
Split, 9. veljače 2015. godine

ZAPISNIK
sa 6. Sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti održane u ponedjeljak, 9. veljače 2015.,
s početkom u 12.00 sati u prostoriji Odsjeka u Hrvojevoj 8
Na sjednici su nazočni sljedeći članovi vijeća Odsjeka:
Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić, prof. dr. sc. Željko Peković, prof. dr. sc.
Ivana Prijatelj-Pavičić, doc. dr. sc. Vedran Barbarić, doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, dr. sc.
Dalibor Prančević, znanstveni novak-viši asistent, Ana Torlak, znanstveni novak, Anđelko
Mihanović, studentski predstavnik
Opravdani: prof. dr. sc. Ivan Šimat, Ivana Meštrov, znanstveni novak
Ostali nazočni
Snježana Buble, tajnica Odsjeka.

Pročelnica prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić predložila je sljedeći

Dnevni red:
1. Ovjera zapisnika
2. Ishodi učenja
3. Kadrovska problematika
4. Razno
Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad. 1. Ovjera zapisnika
Jednoglasno je ovjeren Zapisnik 5. sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti u ak. god.
2014./2015. održane dana 14. siječnja 2015. godine
Ad.2. Ishodi učenja
1.1. Članovi Odsjeka obaviješteni su o zamolbi prodekana za nastavu izv.prof.dr.sc. Gorana
Karduma da se naprave i do kraja mjeseca veljače 2015. dostave u elektronskom obliku
elaborati ishoda učenja za preddiplomski i diplomski studij.
1.2. Također na zamolbu prodekana za nastavu potrebno je dostaviti popis izbornih kolegija koji
će se ponuditi studentima drugih Odsjeka Fakulteta i drugim sastavnicama Sveučilišta.

Ad.3. Kadrovska problematika
Nakon kraće rasprave donesena je odluka o projekciji plana napredovanja na Odsjeku za povijest
umjetnosti
Projekcija plana napredovanja od 2015. - 2017.
- Tri docentska mjesta do kraja 2015. godine za dr.sc. Ivanu Čapetu Rakić, dr.sc. Vedrana
Barbarića i dr.sc. Dalibora Prančevića.
- Dva docentska mjesta do kraja 2016. godine za Ivanu Meštrov i Anu Torlak.
Projekcija plana napredovanja od 2015. - 2019.
- Dva docentska mjesta.
- Četiri asistentska mjesta za četiri redovita profesora s punim nastavnim opterećenjem.
Plan umirovljenja jednog redovitog profesora Ive Šimata (2016.), te zadržavanje redovite
profesorice u trajnom zvanju Jasne Jeličić Radonić (2017.).
Napomena:
Na 56. sjednici održanoj 25. studenoga 2014. Agencija za znanost i visoko obrazovanje utvrdila je
da preddiplomski sveučilišni studijski program Povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu
ne zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje
dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i
reakreditaciju visokog učilišta (Narodne novine, br. 24/10), kojim je propisano da od ukupnog
broja norma sati za sveučilišni program najmanje jednu polovicu trebaju izvoditi zaposlenici s
punim radnim vremenom izabrani u znanstveno-nastavna ili umjetničko-nastavna zvanja.
Temeljem toga, Agencija za znanost i visoko obrazovanje je u postupku reakreditacije
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu dana 1. prosinca 2014. preporučila ministru nadležnom
za znanost i visoko obrazovanje: "Izdavanje pisma očekivanja s rokom uklanjanja nedostatka
od 3 godine za dio djelatnosti visokog obrazovanja našeg Fakulteta koji se odnosi na
preddiplomski sveučilišni studijski program Povijesti umjetnosti (dvopredmetni).
Što u naravi znači da studijskom programu preddiplomskog studija Povijesti umjetnosti nije
izdana potvrda o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. S tim u vezi
Agencija je Fakultetu preporučila "naknadno praćenje (ovog) dijela djelatnosti visokog
obrazovanja Filozofskog fakulteta", a koje obuhvaća "donošenje akcijskog plana u cilju
unapređenja kvalitete", a koji se treba dostaviti Agenciji 6. mjeseci nakon donošenja spomenute
preporuke 1. prosinca. 2014.
Kad preddiplomski studij povijesti umjetnosti ispuni tražene uvjete, treba o tome Fakultet
Agenciji dostaviti dokaze.
Sukladno tome dostavljamo vam Plan zapošljavanja donesen na sjednici odsjeka 9. veljače 2015.,
te Vas molimo da razmotrite naše zahtjeve za godinu 2015., u što hitnijem roku.

Zapisnik sastavila:

Pročelnica Odsjeka:

Snježana Buble

prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić

