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ZAPISNIK
3. sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti u ak. god. 2013./2014. održane u četvrtak
21. studenoga 2013. s početkom u 10.00. sati u kabinetu Odsjeka u Hrvojevoj 8.

Prisutni:
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. Dalibor Prančević, znanstveni novak-viši asistent,
Ana Sedlar, znanstveni novak,
Ivana Meštrov, znanstveni novak,
Ruţica Šamanović, predstavnica studenata
Odsutni: prof. dr. sc. Ivan Šimat, opravdano
dr. sc. Maja Miše, znanstveni novak-viši asistent, nasl. docent-opravdano
dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, znanstveni novak-viši asistent, nasl. docent, opravdano
Antonija Crnjak

Ad./1. Prijedlog ovjere Zapisnika 1. sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti u ak. god.
2013./2014., održane 17. listopada 2013. i 2. virtualne sjednice u ak. god. 2013./2014.
održane putem elektroničke pošte 24. listopada 2013.
Jednoglasno je usvojen Zapisnik 1. sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti u ak. god.
2013./2014., odrţane 17. listopada 2013. i 2. virtualne sjednice u ak. god. 2013./2014.,
odrţane putem elektroničke pošte 24. listopada 2013.

Ad./2. Prof. dr. sc. Radoslav Tomić - prijedlog uvođenja novog kolegija na Odsjeku za
povijest umjetnosti i modulu Povijest umjetnosti na poslijediplomskom doktorskom
sveučilišnom studiju Humanističke znanosti
2.1. Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić je kao voditeljica modula Povijest umjetnosti na
poslijediplomskom doktorskom sveučilišnom studiju Humanističke znanosti, a uvidom u

program modula Povijest umjetnosti, članovima Vijeća predloţila da kolegij akademika, prof.
dr. sc. Radoslava Tomića Dalmatinska umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća kao novi kolegij bude
uvršten u III. semestar, budući da se u programu modula Povijest umjetnosti III. semestra nudi
jedan kolegij iz područja baroka, a u IV. semestru dva kolegija.
Vijeće Odsjeka je usvojilo navedeni prijedlog kojeg će prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić
iznijeti na sjednici Vijeća poslijediplomskih studija, uz napomenu da će navedeni kolegij biti
uvršten u program Modula kao i u Red predavanja iduće akademske godine.
Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić je jednako tako predloţila da se kolegama/kolegicama iz
drugih područja, primjerice iz područja renesanse koja nije dovoljno zastupljena u programu
modula Povijest umjetnosti, otvori mogućnost participiranja u programu modula Povijest
umjetnosti kako bi se na takav način budućim generacijama doktoranada omogućio širi
spektar ponude izbornih kolegija.
2.2. Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić je takoĎer iznijela problem s kolegijem IV. semestra
na modulu Povijest umjetnosti Arhitektonska dekoracija Dioklecijanove palače čiji je
formalni nositelj prof. dr. sc. Ţeljko Peković, budući da autorica kolegija dr. sc. Daniela
Matetić Poljak, a koja je doktorirala na navedenu temu, nije izabrana u znanstveno-nastavno
zvanje docenta. Isti problem je iznijela pročelnica, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić koja je
formalno nositeljica kolegija IV. semestra modula Povijest umjetnosti Protourbana i urbana
naselja na Jadranu, čiji je autor dr. sc. Miroslav Katić koji takoĎer nije izabran u znanstveno
nastavno zvanje docenta.
Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić je navela kako postoji mogućnost da navedeni nastavnici
dr. sc. Daniela Matetić Poljak i dr. sc. Miroslav Katić odrţe nastavu iz kolegija pro bono, te
kako će isti problem iznijeti na Vijeću poslijediplomskih studija.
Nastavno navedenom, pročelnica, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je predloţila prijedlog
raspisivanja natječaja za izbor dr. sc. Miroslava Katića u naslovno znanstveno-nastavno
zvanje. Vijeće Odsjeka je usvojilo navedeni prijedlog.
2.3. Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić je vezano za uvoĎenje novog kolegija akademika prof.
dr. sc. Radoslava Tomića na preddiplomskom ili diplomskom studiju Odsjeka za povijest
umjetnosti predloţila da to bude diplomski studij s obzirom da na diplomskom studiju postoji
potreba za većim brojem kolegija.
Vijeće Odsjeka je usvojilo navedeni prijedlog, te temeljem odluke na 1. sjednici donijelo
odluku o uvoĎenju navedenog kolegija u III. (zimskom) semestru diplomskog studija.
Slijedom navedenog, pročelnica, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je predloţila sazivanje
posebne sjednice Odsjeka na kojoj će se razmatrati sve eventualne promjene studijskog
Programa povijest umjetnosti.
Vijeće Odjeka je prihvatilo navedeni prijedlog.

Ad./3. Gostujuće predavanje dr. sc. Tanje Mićević Đurić
3.1.Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić je izvijestila članove Vijeća o gostujućem pro bono
predavanju kolegice dr. sc. Tanje Mićević Đurić s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Mostaru u okviru kolegija Dalmatinska slikarska škola (odabrane
teme) dana 9. prosinca 2013. Navela je kako je dekan, prof. dr. sc. Aleksandar Jakir s
veseljem prihvatio njezin dolazak i predloţio da navedeno predavanje bude povod za buduću
suradnju s Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Slijedom navedenog, prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić je predloţila da se pokrene postupak
razmjene u okviru Erasmus programa za mobilnost nastavnika i studenata s navedenim
Odsjekom. Prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić je isto tako izvijestila članove Vijeća o svojem
boravku na Odsjeku za povijest umjetnosti u Beogradu čiji je pročelnik izrazio ţelju suradnje
s našim Fakultetom, što bi bila još jedna mogućnost suradnje u regiji, te kako bi trebalo
provjeriti je li Republika Srbija sudjeluje u Erasmus projektima kako bi se pokrenula
navedena suradnja. Jednako tako je navela kako bi bilo dobro pokrenuti suradnju i s
Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Osijeku.
Nastavno na navedeno, pročelnica, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je navela kako bi
takoĎer trebalo osnaţiti suradnju sa Filozofskom fakultetom u Zagrebu.

Ad./4. Zamolba Ane Sedlar
Ana Sedlar, znanstvena novakinja je izvijestila članove Vijeća kako je dobila jednomjesečnu
istraţivačku stipendiju u Austriji unutar programa Ernst Mach Grant worldwide koju
dodjeljuje OeAD-GmbH, a koja je nuţna za izradu njezine doktorske disertacije, te je
zatraţila odobrenje plaćenog studijskog boravka od 1.2.2014. do 1.3.2014. godine.
Vijeće Odsjeka je jednoglasno prihvatilo navedeni prijedlog.

Ad./5. Razno
5.1. Pročelnica, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je izvijestila članove Vijeća o terenskoj
nastavi prof. dr. sc. Igora Fiskovića i prof. dr. sc. Ţeljka Pekovića sa studentima koju će u
siječnju 2014. odrţati kroz dvodnevni posjet Dubrovniku.
5.2. Pročelnica, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je izvijestila članove Vijeća o novim
zadatcima vezanim za postupak samoanalize koji se provodi na našem fakultetu te iznijela
problem o tome kako odreĎeni vanjski suradnici ne suraĎuju po navedenom pitanju.
5.3. Pročelnica, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je izvijestila članove Vijeća kako su na
traţenje prodekana za nastavu izv. prof. dr. sc. Gorana Karduma poslani podatci za izradu
supplement diploma preddiplomskog i diplomskog studija Odsjeka za povijest umjetnosti na
hrvatskom jeziku, te je, a budući da se od Odsjeka traţi da iste prevede na engleski jezik,
članovima Vijeća predloţila da Odsjek sluţbeno uputi dopis prodekanu za nastavu da se za
prijevod supplement diploma na engleski jezik angaţira stručna osoba.
Vijeće je usvojilo navedeni prijedlog.

Zapisnik vodila
Tihana Škorić, prof.

Pročelnica Odsjeka
prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić

