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ZAPISNIK
1. sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti u ak. god. 2013./2014. održane u četvrtak
17. listopada 2013. s početkom u 9.30. sati u prostoriji Odsjeka u Hrvojevoj 8.

Prisutni:
Dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Aleksandar Jakir,
Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić,
prof. dr. sc. Ţeljko Peković,
prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić,
dr. sc. Vedran Barbarić, znanstveni novak-viši asistent, nasl. docent,
dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, znanstveni novak-viši asistent, nasl. docent,
dr. sc. Dalibor Prančević, znanstveni novak-viši asistent,
Ana Sedlar, znanstveni novak,
Ivana Meštrov, znanstveni novak,
Antonija Crnjak, predstavnica studenata,
Ruţica Šamanović, predstavnica studenata
Odsutni: prof. dr. sc. Ivan Šimat,
dr. sc. Maja Miše, znanstveni novak-viši asistent, nasl. docent-opravdano
Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je pozdravila dekana Fakulteta, prof.
dr. sc. Aleksandra Jakira te ga zamolila da se obrati članovima Vijeća Odsjeka. Dekan, prof.
dr. sc. Aleksandar Jakir je zahvalio pročelnici Odsjeka što ga je pozvala na 1. sjednicu
Odsjeka u ak. god. 2013./2014., te je članove Vijeća izvijestio o provedbi samoanalize koja
čeka Fakultet narednih mjeseci, te o sastanku Povjerenstva za samoanalizu koji će se odrţati u
petak 18.10.2013. u Klerikatu, a na kojem će se odrediti strateške smjernice i oformiti radne
skupine koje će prikupljati podatke i suraĎivati s pojedinim Odsjecima. Dekan je takoĎer
istaknuo vaţnost Odsjeka za povijest umjetnosti kao vrlo vaţnog segmenta za legitimaciju
Fakulteta te u tom smislu njegovog još snaţnijeg umreţavanja.
Dekan je zatim izvijestio članove Vijeća o bilješci voditelja financijsko-računovodstvenih
sluţbi o drastičnim smanjenjima troškova iz proračuna za humanističke znanosti do kojih će
doći u naredno vrijeme te je u tom smislu istaknuo vaţnost jačanja vlastitih aktivnosti
Fakulteta poput ljetnih škola, cjeloţivotnog učenja, posebice projekata te najavio osnivanje
ureda za meĎunarodne odnose za pomoć u apliciranju na fondove i projekte i sl. Nastavno
navedenom, Ana Sedlar je naglasila vaţnost administracije kao temeljne za pisanje i
prijavljivanje projekata, dok je pročelnica Odsjeka skrenula pozornost na postojanje agencija

za pisanje projekata koje, što se financijske strane tiče, naplate svoje usluge kroz prihvaćene
projekte.
Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić je iznijela upit koji su rokovi za prikupljanje podataka i
provoĎenje samoanalize, trebaju li u MOZVAG biti uneseni podatci o promjeni nositelja
kolegija, te je skrenula pozornost kako je pri pisanju studijskog programa Odsjeka za povijest
umjetnosti jedan od ključnih elemenata bio da od nastavnika koji se nalaze u studijskom
programu njih 50% trebaju biti zaposlenici Fakulteta što za Odsjek za povijest umjetnosti nije
slučaj. Dekan je naglasio kako su rokovi za provoĎenje analize listopad i studeni, dok
Agencija u studenom šalje odluku o imenovanju 5 članova Stručnog povjerenstva, a svi
dokumenti trebaju biti napisani na hrvatskom i engleskom jeziku, potpisani i poslani u
Agenciju 31.1.2014 te je najavio sazivanje kolegija pročelnika i kolegija redovitih profesora s
ciljem da svaki odsjek dogovori vlastitu strategiju rada na samoanalizi kako bi cjelokupna
dokumentacija bila napisana i poslana do 31.1.2014. godine.
Ad./1. Prijedlog ovjere Zapisnika sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti održane 16. rujna
2013.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti odrţane 16. rujna
2013.
Ad./2. Početak akademske godine - tekuća problematika
2.1. Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić izvijestila je članove Odsjeka o
dopisu kojeg su joj 28. rujna uputili tadašnji dekan, izv. prof. dr. sc. Marko Trogrlić i
novoizabrani dekan, prof. dr. sc. Aleksandar Jakir za angaţmanom akademika Radoslava
Tomića na Odsjeku za povijest umjetnosti u ak. god. 2013./2014.
Nastavno na poslani dopis, dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Aleksandar Jakir je naglasio kako je
on načelno suglasan s navedenim prijedlogom i pozdravlja angaţman akademika Radoslava
Tomića, no budući da je nastava počela prije dva tjedna, a s obzirom na proceduru uvoĎenja
novog kolegija i izmjene studijskog programa, za ovu akademsku godinu 2013./2014. nije
moguće uvesti novi kolegij na Odsjeku. Dr. sc. Ivana Čapeta Rakić je navela kako je više puta
razgovarala s akademikom Radoslavom Tomićem o sudjelovanju na doktorskom studiju,
modulu Povijest umjetnosti na što je akademik nominalno pristao, no suradnja nikada nije
ostvarena
Slijedom navedenog, pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je izvijestila
članove Vijeća kako je razgovarala s akademikom Tomićem koji je pristao na suradnju s
Odsjekom za povijest umjetnosti te je predloţila Vijeću Odsjeka uvoĎenje novog kolegija
akademika Radoslava Tomića u 3. semestru diplomskog studija, a zbog nedostatnog broja
izbornih kolegija ponuĎenih studentima ove akademske godine, posebice stoga što je prof. dr.
sc. Ivo Babić zatraţio stavljanje u mirovanje svog izbornog kolegija 3. semestra diplomskog
studija Čovjekova okolina u antropološkom smislu te je skrenula pozornost kako kolegiji na
diplomskom studiju imaju mali broj ECTS bodova i naglasila potrebu povećanja istih.
Dr. sc. Ivana Čapeta Rakić je naglasila kako prilikom pisanja programa diplomskog studija
Odsjeku nije dozvoljeno povećanje satnice i ECTS bodova kolegijima na diplomskom studiju.
Dr. sc. Dalibor Prančević je konstatirao kako bi trebalo voditi računa o znanstvenim novacima
i riješiti njihov status i radno mjesto, dok je prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić skrenula
pozornost da se pri uvoĎenju novih kolegija treba uzeti u obzir opterećenje i satnica
znanstvenih novaka te kako bi bilo dobro da studenti na diplomskom studiju upisuju izborne
kolegije novaka na Odsjeku.

Nakon provedene rasprave, dekan Fakulteta prof. dr. sc. Aleksandar Jakir je predloţio da
akademik Radoslav Tomić uputi u proceduru jedan silabus kolegija IV. semestra doktorskog
studija koji moţe krenuti od ove akademske godine 2013./2014. budući da nastava IV.
semestra na doktorskom studiju počinje sredinom studenog te jedan silabus kolegija za III.
semestar diplomskog studija Odsjeka za povijest umjetnosti za iduću akademsku godinu.
Vijeće Odsjeka je prihvatilo navedeni prijedlog te je donijelo
ODLUKU
akademik Radoslav Tomić treba dostaviti ţivotopis i prijedlog silabusa kolegija za IV.
semestar doktorskog studija modula Povijest umjetnosti koji će se proslijediti u proceduru za
njegovo aktiviranje ove akademske godine 2013./2014. u opterećenju od 8 sati predavanja i 5
ECTS bodova, te za III.. (zimski) semestar diplomskog studija Odsjeka za povijest umjetnosti
od 4 ECTS boda koji će se proslijediti u proceduru za njegovo aktiviranje iduće akademske
godine 2014./2015., dok će se povećanje ECTS bodova ostalim predmetima na diplomskoj
razini provesti tijekom akademske godine.

2.2. Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je upoznala članove Vijeća s
dopisom koji joj je uputio prof. dr. sc. Ivo Babić o mogućnosti prihvaćanja tek djelomične
suradnje s Odsjekom za povijest umjetnosti ak. god. 2013./2014. na način da je spreman
odrţati dio predavanja iz obaveznog kolegija 1. godine preddiplomskog studija Uvod u
likovnu umjetnost, odrţati nastavu iz izbornog kolegija 3. godine preddiplomskog studija
Urbanizam srednjovjekovnih komuna u reduciranom obliku krajem semestra te je zatraţio
stavljanje izbornog kolegija 2. godine diplomskog studija Čovjekova okolina u antropološkom
smislu u mirovanje ove ak. god. 2013./2014. Pročelnica je naglasila kako studenti 2. godine
diplomskog studija, a izuzevši navedeni kolegij prof. dr. sc. Ive Babića i dalje imaju dostatan
broj ECTS bodova, no u tom slučaju bi trebali upisati sve ponuĎene izborne predmete.
Nastavno navedenom Vijeće Odsjeka je donijelo
ODLUKU
Zbog objektivnih razloga prof. dr. sc. Ive Babića i nemogućnosti odrţavanja izbornog
kolegija 2. godine diplomskog studija Čovjekova okolina u antropološkom smislu studenti se
upućuju na upis kolegija od 2 ECTS boda s drugih Odsjeka, a prema vlastitim ţeljama i
afinitetima ili na upis svih ostalih ponuĎenih kolegija 2. godine diplomskog studija Odsjeka
za povijest umjetnosti prema usvojenom Redu predavanja.

2.3. Ivana Meštrov je izvijestila članove Vijeća o upitu vanjske suradnice izv. prof. dr. sc.
Ljiljane Kolešnik o odrţavanju nastave iz kolegija Tumačenje modernizma-koncepti i
značenja s obzirom da je 9 studenata upisalo navedeni kolegij, od kojih je dvoje ponovno
upisalo kolegij.
Nastavno navedenom, pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je, a s obzirom
na odluku da je potreban minimalan broj od 10 studenata za odrţavanje nastave vanjskih
suradnika, konstatirala da će o navedenom pitanju izvijestiti upravu Fakulteta o čijoj će odluci
izvijestiti članove Vijeća Odsjeka.

Ad./3. Terenska nastava
Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je izvijestila članove Vijeća o dopisu
prodekana za nastavu, izv. prof. dr. sc. Gorana Karduma o obvezi izrade godišnjeg plana
terenske nastave svakog Odsjeka kojeg je potrebno do ponedjeljka 21. 10.2013. dostaviti gdji.
Snjeţani Baldasar. U tom smislu je zatraţila od članova Vijeća da dostave podatke o
planiranoj terenskoj nastavi za zimski i ljetni semestar s predloţenim financijskim troškovima
tajnici Odsjeka.
Članovi Vijeća su iznijeli planove terenske nastave za zimski semestar kako slijedi:
- Dr. sc. Dalibor Prančević je iznio prijedlog terenske nastave u Zagrebu sa studentima
treće godine preddiplomskog studija povijesti umjetnosti koja bi se realizirala koncem
listopada.
- Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić je iznijela prijedlog terenske nastave po Splitu,
posjet Muzejima
- Prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je iznijela prijedlog terenske nastave dvodnevnog
posjeta Dubrovniku prof. dr. sc. Igora Fiskovića, prof. dr. sc. Josipa Belmarića i prof.
dr. sc. Ţeljka Pekovića sa studentima njihovih kolegija te prijedlog terenske nastave u
Šibeniku prof. dr. sc. Jasne Jeličić Radonić i prof. dr. sc. Josipa Belamarića zajedno sa
studentima povijesti.
Članovi Vijeća su iznijeli planove terenske nastave za ljetni semestar kako slijedi:
- predstavnica studenata Antonija Crnjak je iznijela prijedlog kako bi studenti Povijesti
umjetnosti i Povijesti trebali zajedno napisati program terenske nastave u inozemstvu.
Pročelnica Odsjeka je uputila Antoniju Crnjak da studenti zajedno napišu prijedlog za
organiziranje iste na proljeće iduće godine.
- Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić je izvijestila članove Vijeća kako studenti 3. godine
planiraju otići u Bavarsku te je naglasila kako je prošle godine prilikom njihovog
odlaska u Italiju bio problem isplate putnih troškova nastavnicima koji su bili u
pratnji.
- Prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je iznijela prijedlog terenske nastave u Zadru,
Naroni i Visu zajedno sa studentima povijesti.
- Dr. sc. Vedran Barbarić je iznio prijedlog posjeta crkvi Sv. Spasa.
Slijedom svega iznesenog, pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić će se
raspitati o financijama Odsjeka kako bi članovi Odsjeka dobili uvid u financijske mogućnosti
organiziranja i realizacije terenske nastave.

Ad./4. Razno
4.1. Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je Vijeću Odsjeka iznijela
prijedlog dr. sc. Dalibora Prančevića za imenovanje članova Povjerenstva za obranu
diplomskih radova studenticama Petri Zoranović, Andrei Trutanić i Josipi Šarić za
29.10.2013. u sastavu:
-

prof. dr. sc. Ivan Šimat, predsjednik
doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, član
dr. sc. Dalibor Prančević, član

Vijeće je jednoglasno usvojilo navedeni prijedlog.
4.2. Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je Vijeću Odsjeka iznijela molbu
dr. sc. Dalibora Prančevića za pokretanje postupka za izbor u naslovno znanstveno-nastavno
zvanje docenta, područje humanističke znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i
teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.
4.3. Dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Aleksandar Jakir je izvijestio članove Vijeća Odsjeka o
izboru dr. sc. Ante Miloševića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora
te budući da izv. prof. dr. sc. Ante Milošević ispunjava uvjete, predloţio pokretanje postupka
za izbor izv. prof. dr. sc. Ante Miloševića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora područje humanističke znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija
likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog uz napomenu da troškove
natječaja snosi Doktorski studij, budući da izv. prof. dr. sc. Ante Milošević izvodi nastavu na
Doktorskom studiju, modul Povijest umjetnosti.
4.4. Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić predloţila je članovima Vijeća
Odsjeka imenovanje Stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta i
izboru doc. dr. sc. Radoslava Buţančića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog
profesora u sastavu:
- prof. dr. sc. Ţeljko Peković, predsjednik, Filozofski fakultet u Splitu
- prof. dr. sc. Igor Fisković, član, Filozofski fakultet u Zagrebu
- prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić, član, Filozofski fakultet u Splitu
Vijeće Odsjeka je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.
4.5.Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je izvijestila članove Vijeća
Odsjeka o zaprimljenoj zamolbi Nenada Markovljeva za prijelazom s Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru i upisom na diplomski studij na Odsjeku za povijest umjetnosti
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Nakon uvida u dokumentaciju Vijeće Odsjeka je podrţalo prijelaz Nenada Markovljeva s
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i upis na diplomski studij na Odsjeku za povijest
umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu uz napomenu da treba razmotriti
mogućnost priznavanja kolegija poloţenih na preddiplomskom studiju povijesti umjetnosti
Filozofskog fakulteta u Mostaru koji su kompatibilni kolegijima diplomskog studija Odsjeka
za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu.

Zapisnik vodila
Tihana Škorić, prof.

Pročelnica Odsjeka
prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić

