SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
ODSJEK ZA POVIJEST UMJETNOSTI
Klasa: 024-04/20-03/0014
Ur. broj: 2181-190-02-6/1-20-0023
Split, 10. sprnja 2020. godine

ZAPISNIK
14. sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Splitu, u akademskoj
godini 2019./2020. održane 10. srpnja 2020. godine u 8.30, u Vijećnici.
Prisutni: doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić (v.d. pročelnice Odsjeka), doc. dr. sc. Vedran
Barbarić, doc. dr. sc. Dalibor Prančević, Kristina Babić, predavačica, doc. dr. sc. Silva
Kalčić, Dora Derado, asistentica, Marija Mladar (predstavnica studenata)
Odsutni: Opravdani: doc. dr. sc. Ana Torlak (porodiljni dopust), prof. dr. sc. Ivana Prijatelj
Pavičić,prof. dr. sc. Željko Peković, Ivana Bošnjak (predstavnica studenata)
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. Usvajanje zapisnika 13. sjednice održane 26. 6. 2020.
3. Izbor pročelnice Odsjeka za iduće (trogodišnje) mandatno razdoblje (akad. god.
2020./2021., 2021./2022., 2022./2023.)
4. Prijedlog Fakultetskom vijeću za pokretanjem izbora dva naslovna asistenta u svrhu
rada u nastavi na kolegiju diplomskog sveučilišnog studija povijesti umjetnosti
Osnove muzeologije i muzejske pedagogije.
5. Prijedlog povjerenstva za obranu završnog rada studentice Tihane Ćuk pod naslovom
Kombinat „Jugoplastika“. Rakurs jednog povijesno-umjetničkog pogleda.
Prijedlog povjerenstva:
1. Kristina Babić, pred., predsjednica Povjerenstva;
2. doc. dr. sc. Dalibor Prančević, član Povjerenstva, mentor;
3. Dora Derado, asist., članica Povjerenstva.
Obrana: on-line, četvrtak 23. 7. 2020., 10.00 h
6. Prijedlog povjerenstva za obranu završnog rada studenta Frane Prpe pod naslovom
Barokna arhitektura Drniša.
Prijedlog povjerenstva:
1. doc. dr. sc. Dalibor Prančević, predsjednik Povjerenstva;
2. Kristina Babić, pred., članica Povjerenstva;

3. prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić, članica Povjerenstva, mentorica.
Obrana: srijeda, 15. 7. 2020.
7. Prijedlog povjerenstva za obranu završnog rada kandidatkinje Antonele Čelan pod
naslovom „Figuralnost u klesarstvu ranog srednjeg vijeka na tlu Hrvatske“, u sastavu:
1. prof. dr. sc. Željko Peković, predsjednik Povjerenstva;
2. doc. Dr. sc. Vedran Barbarić, član Povjerenstva, mentor;
3. Kristina Babić, pred., članica Povjerenstva
8. Razno

Ad. 1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red se nadopunjuje u točki 4: Prijedlog Fakultetskom vijeću za pokretanjem izbora dva
naslovna asistenta u svrhu rada u nastavi na kolegiju diplomskog sveučilišnog studija povijesti
umjetnosti Osnove muzeologije i muzejske pedagogije i jednog naslovnog asistenta za rad na
kolegiju diplomskog sveučilišnog studija povijesti umjetnosti Pisati o suvremenoj umjetnosti i
arhitekturi – kritička teorija i interpretacijski modeli. Izmijenjeni dnevni red jednoglasno je
usvojen.
Ad. 2. Usvajanje zapisnika 13. sjednice održane 26.6.2020.
Jednoglasno je usvojen zapisnik 13. sjednice održane 26.6.2020.
Ad. 3. Izbor pročelnice Odsjeka za iduće (trogodišnje) mandatno razdoblje (akad. god.
2020./2021., 2021./2022., 2022./2023.)
Nominirana je kandidatkinja doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić.
Povjerenstvo za izbor pročelnika/pročelnice Odsjeka za povijest umjetnosti za naredno
trogodišnje razdoblje imenovano je na 14. sjednici Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti u
akad. god. 2019./2020. održanoj dana 10. 7. 2020. godine, u sastavu: doc. dr. sc. Vedran
Barbarić – predsjednik Povjerenstva, doc. dr. sc. Silva Kalčić – članica Povjerenstva i Kristina
Babić, pred. – članica Povjerenstva.
Imenovano Povjerenstvo dobilo je 9 glasačkih listića koliki je i ukupan broj članova/članica
Vijeća Odsjeka.
Imenovano Povjerenstvo provelo je postupak nadgledanja procedure glasovanja, prebrojilo
glasove, utvrdilo njihovu valjanost te objavljuje rezultate glasovanja, kako slijedi:
- 6 članova/članica Vijeća primilo je glasački listić te je isti broj članova/članica Vijeća
pristupilo glasovanju.
- Kandidatkinja doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić dobila je ukupno 6 glasova.
Povjerenstvo proglašava da je kandidatkinja doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić izabrana za
pročelnicu Odsjeka za povijest umjetnosti za trogodišnje razdoblje (akad. god. 2020./2021.,
2021./2022., 2022./2023.)

Ad. 4. Prijedlog Fakultetskom vijeću za pokretanjem izbora dva naslovna asistenta u svrhu

rada u nastavi na kolegiju diplomskog sveučilišnog studija povijesti umjetnosti Osnove
muzeologije i muzejske pedagogije i jednog naslovnog asistenta za rad na kolegiju
diplomskog sveučilišnog studija povijesti umjetnosti Pisati o suvremenoj umjetnosti i
arhitekturi – kritička teorija i interpretacijski modeli. Izmijenjeni dnevni red jednoglasno
je usvojen, Vijeće je jednoglasno donijelo
ODLUKU
kojom se Fakultetskom vijeću predlaže raspisivanje natječaja za izbor tri naslovna asistenta
za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih
umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija na Odsjeku za povijest umjetnosti.
Dva naslovna asistenta su potrebna za rad na kolegiju diplomskog sveučilišnog studija povijesti
umjetnosti Osnove muzeologije i muzejske pedagogije, a jedan naslovni asistent za rad na
kolegiju diplomskog sveučilišnog studija povijesti umjetnosti Pisati o suvremenoj umjetnosti i
arhitekturi – kritička teorija i interpretacijski modeli.
Ad. 5. Prijedlog povjerenstva za obranu završnog rada studentice Tihane Ćuk pod naslovom
Kombinat „Jugoplastika“. Rakurs jednog povijesno-umjetničkog pogleda.
Prijedlog povjerenstva za obranu završnog rada studentice Tihane Ćuk pod naslovom Kombinat
„Jugoplastika“. Rakurs jednog povijesno-umjetničkog pogleda:
1. Kristina Babić, pred., predsjednica Povjerenstva;
2. doc. dr. sc. Dalibor Prančević, član Povjerenstva, mentor;
3. Dora Derado, asist., članica Povjerenstva.
Obrana: on-line, četvrtak 23. 7. 2020., 10.00 h
Ad. 6. Prijedlog povjerenstva za obranu završnog rada studenta Frane Prpe pod naslovom
Barokna arhitektura Drniša.
Prijedlog povjerenstva za obranu završnog rada studenta Frane Prpe pod naslovom Barokna
arhitektura Drniša:
1. doc. dr. sc. Dalibor Prančević, predsjednik Povjerenstva;
2. Kristina Babić, pred., članica Povjerenstva;
3. prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić, članica Povjerenstva, mentorica.
Obrana: srijeda, 15. 7. 2020.
Ad. 7. Prijedlog povjerenstva za obranu završnog rada kandidatkinje Antonele Čelan pod
naslovom „Figuralnost u klesarstvu ranog srednjeg vijeka na tlu Hrvatske“, u sastavu:
Prijedlog povjerenstva za obranu završnog rada kandidatkinje Antonele Čelan pod naslovom
„Figuralnost u klesarstvu ranog srednjeg vijeka na tlu Hrvatske“, u sastavu:
1. prof. dr. sc. Željko Peković, predsjednik Povjerenstva;
2. doc. Dr. sc. Vedran Barbarić, član Povjerenstva, mentor;
3. Kristina Babić, pred., članica Povjerenstva

Ad. 8. Razno.
→ Nastavno na zamolbu doc. dr. sc. Ivane Čapete Rakić u vezi tema/naslova Zbornika
povodom petnaeste obljetnice postojanja Odsjeka za povijest umjetnosti predložene su sljedeće
teme:
- Budućnost povijesti umjetnosti,
- Povijest umjetnosti danas,
- Stvar, stvaralac, stvaralaštvo, stvarnost,
- Oblici tumačenja i sredstva proizvodnje znanja: primjeri povijesno-umjetničkog pisma
u Hrvatskoj.
Prijedlog urednika:
1. doc. dr. sc. Dalibor Prančević
2. doc. dr. sc. Silva Kalčić
3. doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić
→ doc. dr. sc. Vedran Barbarić predlaže da se organiziraju radionice, izložbe, prezentacije... sa
studentima povodom Noći muzeja u prostorima Filozofskog fakulteta
→ doc. dr. sc. Silva Kalčić predlaže održavanje prezentacija povodom Festivala znanosti u
prostorima Filozofskog fakulteta, a koje bi se realizirale u suradnji student-mentor. Tako bi se
poticalo studente na izlaganje.
→ v.d. pročelnice Odsjeka vrlo je zadovoljna tematskim razgovorima koji se vode na kraju
sjednice; te će i dalje poticati članove Odsjeka i na dolaske na sjednice i na razgovore jer se
tako saznaju informacije tko radi na kakvim projektima, dolazi se do novih ideja i opuštenije
atmosfere na Odsjeku. S obzirom na to da su svi nastavnici preopterećeni i imaju obveza, ovo
je pravi način za zajedničko konstruktivno druženje.
Sjednica je završila u 9.30 sati.

zapisnik sastavila

v.d. pročelnice Odsjeka za povijest
umjetnosti

Margareta Vukojević, prof.

doc. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić

