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ZAPISNIK
6. sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti u ak. god. 2013./2014. održane u utorak
18. veljače 2014. s početkom u 12.00. 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,
prof. dr. sc. Ivan Šimat,
dr. sc. Vedran Barbarić, znanstveni novak-viši asistent, nas. docent,
dr. sc. Ivana Čapeta Rakić, znanstveni novak-viši asistent, nas. docent,
dr. sc. Dalibor Prančević, znanstveni novak-viši asistent,
Ivana Meštrov, znanstveni novak,
Antonija Crnjak, predstavnica studenata
Odsutni:
dr. sc. Maja Miše, znanstveni novak-viši asistent, nas. docent-opravdano
Ana Sedlar, znanstveni novak-opravdano
Ad./1. Prijedlog ovjere Zapisnika 5. sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti u ak.
god. 2013./2014. održane dana 11. veljače 2014.
Jednoglasno je ovjeren Zapisnik 5. sjednice Odsjeka za povijest umjetnosti u ak. god.
2013./2014. odrţane dana 11. veljače 2014.

Ad./2. Razmatranje izmjena i dopuna studijskog programa Odsjeka za povijest umjetnosti
Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić pozdravila je članove Vijeća i pozvala
da pojedinačno iznesu prijedloge izmjene i dopune studijskog programa uz prijedlog da se
kolegiji diplomskog studija izjednače po opterećenju i broju ECTS bodova i to 30+15+0, 4
ECTS boda. Članovi Vijeća usvojili su navedeni prijedlog i iznijeli svoje prijedloge kako
slijedi:

-

prof. dr. sc. Ivana Prijatelj Pavičić je na preddiplomskoj razini predloţila aţuriranje
literature na kolegijima Umjetnost XV. i XVI. stoljeća i Umjetnost XVII. i XVIII.
stoljeća, dok je za diplomsku razinu predloţila uvoĎenje novog izbornog kolegija
Umjetnici Schiavoni, umjesto kolegija Dalmatinska slikarska škola (odabrane teme,).

-

prof. dr. sc. Ţeljko Peković je na diplomskoj razini preloţio povećanje opterećenja i
ECTS bodova kolegija prema novousvojenom prijedlogu: Odabrane teme iz
dubrovačke arhitekture 30+15+0, 4 ECTS; Urbanističke teme 30+15+0, 4 ECTS.

-

prof. dr. sc. Ivan Šimat naveo je kako na preddiplomskoj razini nema izmjena, no za
diplomsku razinu će razmisliti i iznijeti svoj prijedlog na idućoj sjednici Vijeća
Odsjeka.

-

prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić je na preddiplomskoj razini predloţila povećanje
opterećenja i ECTS bodova obaveznog kolegija Umjetnost Rimskog carstva na tlu
Hrvatske 30+15+0, 3 ECTS, dok je na diplomskoj razini predloţila uvoĎenje novog
izbornog kolegija Antička mitologija i ikonografija prema usvojenom opterećenju,
dakle 30+15+0, 4 ECTS, te prema je novousvojenom opterećenju predloţila i izmjenu
opterećenja izbornog kolegija Arheološka baština na 30+15+0, 4 ECTS.

-

dr. sc. Dalibor Prančević je na diplomskoj razini predloţio izmjenu naziva izbornog
kolegija Umjetnost kroz suvremenu izložbenu praksu-odabrani primjeri, te predloţio
novi naziv Uvod u povijest izložbenih praksi i kustoskih angažmana od 19. st. do
danas, a prema novousvojenom opterećenju 30+15+0, 4 ECTS.

-

Ivana Meštrov je na preddiplomskoj razini predloţila da se kolegij Metode povijesti
umjetnosti ili prebace u ranije semestre ili na diplomsku razinu u povećanom
opterećenju u odnosu na ono dosadašnje. Ivana Meštrov takoĎer se osvrnula na
izvoĎenje kolegija Uvod u likovnu umjetnost za koje je bila zaduţena ove akademske
godine, te na osnovi rasprave Vijeća Odsjeka da se radi o jednom od temeljnih
predmeta povijesti umjetnosti bila voljna i dalje drţati predavanja navedenog kolegija,
s obzirom na njenu struku. U tom slučaju će se razmotriti neki od drugih kolegija koje
je moguće ponuditi kolegici dr. sc. Maji Miše da odabere kako bi imala odgovarajuću
normu.

-

dr. sc. Ivana Čapeta Rakić je na preddiplomskoj razini predloţila eventualno dijeljenje
obaveznog kolegija Umjetnost zrelog i kasnog srednjeg vijeka na dva dijela,, te je na
diplomskoj razini predloţila novi izborni kolegij Žene u umjetnosti kasnog srednjeg i
ranog novog vijeka, a prema novousvojenom opterećenju 30+15+0, 4 ECTS.

-

dr. sc. Vedran Barbarić je na diplomskoj razini predloţio izmjenu opterećenja
izbornog kolegija Umjetnički obrt na istočnoj obali Jadrana kroz prapovijest prema
novousvojenom opterećenju 30+15+0, 4 ECTS.

-

Pročelnica Odsjeka prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić iznijela je prijedlog dr. sc. Maje
Miše koja je na plaćenom studijskom boravku u Solunu, a koja je predloţila sljedeće
izmjene: na preddiplomskoj razini dr. sc. Maja Miše predloţila je aţuriranje literature i
teme predavanja iz izbornog kolegija Grčka civilizacija na Jadranu (15+0+0), dok je
na diplomskoj razini predloţila izmjenu opterećenja izbornog kolegija Umjetnost i
obrt antičkog grčkog svijeta na 45+15+0, 4 ECTS. Prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić
navela je kako je uvidom u silabus kolegija Umjetnost i obrt antičkog grčkog svijeta
utvrdila kako je ovako koncipiran kolegij više arheološki, te kako bi se u tom smislu
trebale napraviti odreĎene izmjene.

Ad./3. Razno
3.1. Dr. sc. Dalibor Prančević izvijestio je Vijeće Odsjeka kako ga je Uprava Fakulteta
izvijestila da mu je stopirano biranje u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta prema
raspisanom natječaju, a temeljem dopisa Rektora Sveučilišta u kojemu se navodi kako
zaposlenici Fakulteta ne mogu biti birani u naslovna zvanja, te kako je na njegovo traţenje
upućen dopis Sveučilištu za rješenje navedenog problema. Dr. sc. Ivana Čapeta Rakić navela
je kako bi Odsjek trebao više raditi na traţenju novih radnih mjesta i upućivati dopise po
istome.
3.2. Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić navela je kako je dr. sc. Dina Oţić
Bašić prema traţenje Odsjeka dostavila novu recenziju, te predloţila pokretanje postupka
objavljivanja skripte „Pojavnost suvremene arhitekture“ kao nastavnog materijala na mreţnim
stranicama Fakulteta. Vijeće Odsjeka usvojilo je navedeni prijedlog.
3.3. Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić iznijela je zamolbu studentice
Katice Bešlić za odobrenjem izlaska na ispit iz kolegija Tumačenje modernizma, koncepti i
značenja, budući da se kolegij ove akademske godine ne izvodi, a kojeg je navedena
studentica odslušala prošle godine. Vijeće Odsjeka prihvatilo je navedenu molbu.
3.4. Ivana Meštrov ponudila je Vijeću Odsjeka da napiše kratko objašnjenje studentima o
tome što bi trebala biti Povijesno-umjetnička radionica, budući da studenti kaţu kako o
navedenom nisu upoznati. Pročelnica Odsjeka, prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić predloţila je
da se za kolegij Povijesno-umjetnička radionica I., II. i III. uvede klauzula da navedene
kolegije mogu upisati samo oni studenti koji će iz povijesti umjetnosti pisati diplomski rad.

Zapisnik vodila
Tihana Škorić, prof.

Pročelnica Odsjeka
prof. dr. sc. Jasna Jeličić Radonić

