SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek za povijest umjetnosti
Klasa: 024-04/20-03/0014
Ur. broj: 2181-190-02-6/1-20-0001
Split, 13. siječnja 2020. godine

ZAPISNIK
4. virtualne sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti održane putem elektroničke pošte
od 12. do 13. prosinca 2019. godine do 19 sati
Elektroničkom poštom Vijeću Odsjeka za povijest umjetnosti 12. siječnja 2020. godine
dostavljen je Poziv s predloženim dnevnim redom:

Dnevni red
1. Prijedlog donošenja izmjena studijskog programa Preddiplomskog sveučilišnog studija
Povijest umjetnosti
2. Prijedlog donošenja izmjena studijskog programa Diplomskog sveučilišnog studija
Povijest umjetnosti
Na virtualnoj sjednici članovi Vijeća u svezi s predloženim dnevnim redom glasovali su, kako
slijedi:
R.
br.
1.
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9.
10.

ČLANOVI
dr. sc. Vedran Barbarić
dr. sc. Ivana Čapeta Rakić
dr. sc. Ana Torlak
dr. sc. Dalibor Prančević
dr. sc. Silva Kalčić
dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić
dr. sc. Željko Peković
Kristina Babić
Marija Mladar
Ivana Bošnjak

ZVANJE/POLOŽAJ
docent/pročelnik odsjeka
docent
docent
docent
docent
redoviti profesor
redoviti profesor
predavač
studentska predstavnica
studentska predstavnica

Od ukupno 10 članova Vijeća, 10 članova Vijeća glasovalo je 'za'.

GLASOVALI
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da

Ad./1. Prijedlog donošenja izmjena studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog
studija Povijest umjetnosti,
Vijeće je jednoglasno donijelo
ODLUKU
Vijeće Odsjeka za povijest umjetnosti jednoglasno je usvojilo prijedlog izmjena studijskog
programa preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti. S ciljem podizanja
kvalitete nastave i cjelokupnog nastavnog procesa donose se izmjene i dopune sadržaja kolegija
Uvod u likovnu umjetnost i Teorija likovnih umjetnosti te se mijenja i poboljšava zapis ishoda
učenja, a na kolegiju Metode povijesti umjetnosti poboljšava se zapis ishoda učenja.

Ad./2. Prijedlog donošenja izmjena studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija
Povijest umjetnosti,
Vijeće je jednoglasno donijelo
ODLUKU
Vijeće Odsjeka za povijest umjetnosti jednoglasno je usvojilo prijedlog izmjena studijskog
programa diplomskog sveučilišnog studija Povijest umjetnosti. S ciljem podizanja kvalitete
nastave i cjelokupnog nastavnog procesa donose se izmjene i dopune sadržaja kolegija
Metodika nastave likovne umjetnosti i Praktikum i školska praksa te se mijenja i poboljšava
zapis ishoda učenja. Uz navedeno, mijenja se naziv kolegija Likovna kritika – povijest pisanja
o umjetnosti u Pisati o suvremenoj umjetnosti i arhitekturi – kritička teorija i interpretacijski
modeli.

Zapisnik sastavila:

Pročelnik Odsjeka za Povijest umjetnosti

Margareta Vukojević, prof.

doc. dr. sc. Vedran Barbarić

