SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za povijest umjetnosti
Klasa: 024-04/21-03/0014
Ur. broj: 2181-190-02-6/1-21-0010
Split, 28. listopada 2021. godine

ZAPISNIK
2. sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Splitu, u akad. god.
2021./2022. održane putem Google Meeta 28. listopada 2021. godine u 10.30
Prisutni: izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, (pročelnica Odsjeka), prof. dr. sc. Ivana
Prijatelj Pavičić, izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević, doc. dr. sc. Vedran Barbarić, doc. dr.
sc. Silva Kalčić, doc. dr. sc. Ana Torlak, Kristina Babić, predavačica, Dora Derado,
asistentica, Frane Prpa i Eleonora Ćatipović, studentski predstavnici
Odsutni: Opravdani: prof prof. dr. sc. Željko Peković (sabbatical),
Zapisničar: Margareta Vukojević, prof.
Sjednici su nazočili svi članovi potrebni za održavanje sjednice Odsjeka za povijest umjetnost
i donošenje pravovaljanih odluka.
Dnevni red
1. Usvajanje Dnevnog reda
2. Ovjera zapisnika 1. sjednice održane 18. 10. 2021. godine
3. Usvajanje izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti
(dvopredmetni); smjer: nastavnički
4. Plan znanstvenih konferencija u 2022. godini
5. Razno
Prijedlog dopune dnevnog reda:
Predlaže se dopuna Dnevnog reda na način da se točka 4. izmijeni u „Uvjeti za upis u akad.
god. 2022./2023.“ Dosadašnje točke od 4. i 5. mijenjaju numeraciju i postaju od 5. i 6.

Ad. 1. Usvajanje dnevnog reda
Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2. Ovjera zapisnika 1. sjednice održane 18. 10. 2021. godine
Jednoglasno je usvojen zapisnik 1. sjednice održane 18. 10. 2021. godine

Ad. 3. Usvajanje izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti
(dvopredmetni); smjer: nastavnički
Nakon kraće rasprave o predloženim izmjenama i dopunama vijeće Odsjeka jednoglasno je
donijelo odluku te će se uputiti Odboru za kvalitetu Filozofskog fakulteta u Splitu zamolba i
dokumentacija u svrhu nastavka procedure izmjena i dopuna diplomskog sveučilišnog studija
Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički (dvopredmetni), a koje su usvojene na 2. sjednici Vijeća
Odsjeka za povijest umjetnosti, dana 28. listopada 2021. u akad. god. 2021./2022., da dâ svoje
mišljenje o predloženim izmjenama i dopunama studijskog programa.

Ad. 4. Uvjeti za upis u akad. god. 2022./2023
Vijeće Odsjeka jednoglasno je donijelo odluku kojom se Fakultetskom vijeću upućuje
prijedlog da se kvota za upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest
umjetnosti (dvopredmetni) poveća s 30 na 34 studenta. Ostali uvjeti ostaju nepromijenjeni.

Ad. 5. Plan znanstvenih konferencija u 2022. godini
Nakon kraće rasprave članovi Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti donijeli su jednoglasnu
odluku o tome da će Odsjek za povijest umjetnosti biti jedan od suorganizatora međunarodnog
znanstvenog skupa posvećenog stotoj obljetnici rođenja akademika Krune Prijatelja. Skup će
biti održan u rujnu 2022. godine te će pročelnica izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, u ime
Odsjeka, prijaviti kongres kroz obrazac Filozofskog fakulteta u Splitu, kao suorganizator.

Ad. 6. Razno
Tema ove točke se usmjerena je na promoviranju Odsjeka prema maturantima. Cilj promocije
je taj da se na Odsjeku upišu oni studenti kojima je on prvi izbor. Student Frane Prpa govori sa
studentskog stajališta, budući studenti prvo gledaju što se nudi preko društvenih mreža i to bri
trebao biti prvi korak, aktivnosti Odsjeka preko društvenih mreža. Također predlaže da Odsjek
napravi (on-line) brošuru u kojoj će biti dostupan, na zanimljiv način, studijski program. Možda
bi se trebalo više potaknuti aktivnost studenata, jer budući maturanti više „vjeruju“ studentima
koji pišu po društvenim mrežama. Studenti imaju mogućnost povlačenja novaca preko
studentskog zbora i tu bi se trebalo angažirati po pitanju inicijative pojedinca ili grupa studenata
s Odsjeka na način da se organizira mini tematski skup posvećen npr. osobi/profesoru sa
Odsjeka te da se na taj način budući studenti omogući uvid u rad Odsjeka. Trebao bi se pokazati
prisan odnos studenata i profesora, povezanost u radu.
Pročelnica zahvaljuje na prijedlozima koji su svi dobrodošli i hvalevrijedni. Smatra da je
studentska propaganda dobra prema budućim maturantima. Studenti mogu puno napraviti po
pitanju promocije a profesori će pomoći gdje god zatreba.
Pročelnica smatra da i naše nastavne baze treba prikazati kao povezanost sa zajednicom.

Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić predlaže da se pokrene studentska konferencija u suradnji
sa studentima povijest umjetnosti drugih fakulteta.
Veliki broj naših studenata je zaposlen u muzejima, kao kustosi, konzervatori, Riznici splitske
katedrale, Knežev dvor u Dubrovniku što su sve potencijalne nastavne baze pa čak i u Zagrebu
u Hrvatskom povijesnom muzeju.
Članovi Odsjeka su se složili da će iščitati Pravilnik o nastavnim bazama te će odlučiti tko će
se više angažirati po pitanju suradnje s istima, objavljivanju natječaja za obavljanje prakse i
slično.
Doc. dr. sc. Vedran Barbarić kaže da koordinacija objavljivanja natječaja proizlazi iz
međusobnog dogovora na Odsjeku. Praksa je pokazala da studenti biraju na koji natječaj će se
prijaviti prema području interesa a ne zato jer je natječaj objavljen.
Sjednica je završila u 11.55 sati.

zapisnik sastavila

pročelnica Odsjeka za povijest umjetnosti

Margareta Vukojević, prof.

izv. prof. dr. sc. Ivana Čapeta Rakić

