SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTI
Klasa: 025-03/22-03/0003
Ur. broj: 2181-190-02-7-22-0006
Split, 15. lipnja 2022. godine

ZAPISNIK
7. sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Splitu, u akad. god.
2021./2022. održane 15. lipnja 2022. godine u 8.30, u P16
Prisutni: izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Željko
Peković, prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić, doc. dr. sc. Silva Kalčić doc. dr. sc. Ana Torlak,
Dora Derado, asistentica, Kristina Babić, predavačica, Frane Prpa, studentski predstavnik,
izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević ušao u 8.45
Opravdani: doc. dr. sc. Vedran Barbarić,
Odsutni: Eleonora Ćatipović, studentska predstavnica
Zapisničar: Margareta Vukojević, prof.
Sjednici je nazočila natpolovična većina potrebna za održavanje sjednice Odsjeka za povijest
umjetnost i donošenje pravovaljanih odluka.

Dnevni red
1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Ovjera zapisnika 3. sjednice održane 8. 2. 2022. godine, 4. virtualne sjednice 25. 3.
2022. godine, 5. virtualne sjednice 27. 4. 2022. godine i 6. virtualne sjednice 4. 5.
2022. godine
3. Prijedlog Reda predavanja u akad. god. 2022./2023.
4. Studentske zamolbe
5. Obavijesti i razno

Prijedlog dopune dnevnog reda:
Pročelnica predlaže dopunu Dnevnog reda na način da se dodaje nova točka 5. koja glasi:
Imenovanje administratora web stranice Odsjeka i točku 6. Prijedlog za pokretanjem postupka
izbora jednog naslovnog asistenta te prijedlog povjerenstva za provedbu postupka na Odsjeku
za povijest umjetnosti, a dosadašnja točka 5. mijenja numeraciju i postaje točka 7.

Ad./1. Usvajanje Dnevnog reda
Dopunjeni Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad./2. Ovjera zapisnika 3. sjednice održane 8. 2. 2022. godine, 4. virtualne sjednice 25. 3.
2022. godine, 5. virtualne sjednice 27. 4. 2022. godine i 6. virtualne sjednice 4. 5. 2022.
godine
Jednoglasno su usvojeni zapisnici 3. sjednice održane 8. 2. 2022. godine, 4. virtualne sjednice
25. 3. 2022. godine, 5. virtualne sjednice 27. 4. 2022. godine i 6. virtualne sjednice 4. 5. 2022.
godine

Ad./3. Prijedlog Reda predavanja u akad. god. 2022./2023.
Jednoglasno je usvojen Red predavanja u akad. god. 2022./2023.

Ad./4. Studentske zamolbe
Studentice Lucija Logara i Eni Pandža uputile su zamolbe Odsjeku kojom mole mogućnost
izlaska na ispit radi neispunjavanja uvjeta. Studentske zamolbe su jednoglasno odobrene.
Ad./5. Imenovanje administratora web stranice Odsjeka
Zbog isteka ugovora asistentici Dori Derado 31.7.2022. godine potrebno je imenovati novog
administratora. Stoga je Vijeće Odsjeka jednoglasno je donijelo odluku kojom se Fakultetskom
vijeću predlaže imenovanje Margarete Vukojević, tajnice Odsjeka, za administratoricu web
stranice Odsjeka za povijest umjetnosti.

Ad./6. Prijedlog za pokretanjem postupka izbora jednog naslovnog asistenta te prijedlog
povjerenstva za provedbu postupka na Odsjeku za povijest umjetnosti
Vijeće Odsjeka jednoglasno je donijelo
ODLUKU
kojom se Fakultetskom vijeću predlaže raspisivanje natječaja za izbor jednog naslovnog
asistenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija
likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija na Odsjeku za povijest
umjetnosti. Naslovni asistent je potreban za rad na kolegijima Interdisciplinarni pristup
likovnom djelu u nastavi likovne umjetnosti (10+30+0) i Umjetnost XX. st. – temeljni problemi
i kraj modernosti (12+0+0) u ukupnom obimu od 142,4 KS.
Povjerenstvo za izbor u zvanje naslovnog asistenata, u sastavu:
1. doc. dr. sc. Silva Kalčić, Filozofski fakultet u Splitu, predsjednica Povjerenstva;
2. izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević, Filozofski fakultet u Splitu, član Povjerenstva;
3. mr. sc. Barbara Gaj Ristić, viša predavačica, Umjetnička akademija u Splitu, članica
Povjerenstva.

Ad./7. Obavijesti i razno
Pročelnica Odsjeka obavijestila je prisutne o tome da je rektor Sveučilišta potpisao suglasnost
za asistentsko radno mjesto ali da je ta ista suglasnost stopirana od strane Ministarstva.
S obzirom na zabrinjavajuću kadrovsku situaciju na Odsjeku, te skoro umirovljenje prof.
Pekovića, pročelnica je obavijestila prisutne da postoji mogućnost da se kolegica dr. Ines Ivić,
koja trenutno radi u Veneciji, zaposli na našem Odsjeku kao znanstvenica povratnica.
Naš vanjski suradnik, Anđelko Mihanović, koji predaje u statusu naslovnog asistenta
nostrificirao je diplomu doktorata. Sukladno provedenoj proceduri a zbog kadrovskog interesa
Odsjeka i opaske reakreditacije da naslovni asistenti imaju previše predavanja, pokrenut će se
na nekoj od sljedećih sjednica Odsjeka postupak izbora naslovnog docenta.
Prof. Prijatelj Pavičić je obavijestila prisutne da je naš bivši student Ivan Kokeza doktorirao
cum laude pritom mu čestitavši.
Također je predložila ideju da se osnuju alumniji Odsjeka. Tim činom bi se prikupile izjave i
iskustva bivših studenata koje bi se tiskale u prigodnu knjižicu te bi se time također promovirao
Odsjek budućim studentima.
Doc. dr. sc. Silva Kalčić obavijestila je prisutne kako je zbornik gotov, treba još recenzirati
članke te da se čeka natječaj Ministarstva kako bi se dobila potrebna sredstva.
Frane Prpa je obavijestio da su osigurana novčana sredstva od strane Sveučilišnog zbora.
Odsjek će napraviti projekt na način da se ta sredstva utroše na snimanje, dokumentiranje i
montiranje filma s materijalom snimljenim tijekom terenskih nastava a koje će biti objavljene
na stranici Odsjeka.
Sjednica je završila u 9.30

zapisnik sastavila

pročelnica Odsjeka za povijest umjetnosti

Margareta Vukojević, prof.

izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić

