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ZAPISNIK
7. virtualne sjednice Vijeća Odsjeka za povijest umjetnosti u akademskoj godini
2019./2020., održane putem elektroničke pošte od 5. do 6. veljače 2020. godine do 11 sati
Elektroničkom poštom Vijeću Odsjeka za povijest umjetnosti 5. veljače 2020. godine
dostavljen je Poziv s predloženim dnevnim redom:

Dnevni red
1. Prijedlog dodjele počasnog doktorata umjetniku Matku Trebotiću
2. Prijedlog raspisa natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta, područje humanističke znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i
teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija za puno
radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka doc. dr. sc. Ane Torlak s rodiljnog
dopusta
Na virtualnoj sjednici članovi Vijeća u svezi s predloženim dnevnim redom glasovali su, kako
slijedi:
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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

GLASOVALI
da - da
da - da
da - da
da - da
da - da
da - ne
da - da
da - da
da - da
da - da

Od ukupno 10 članova Vijeća, za točku 1. 9 članova Vijeća glasovalo je 'za', 1 član je bio
suzdržan, a za točku 2. svih 10 članova Vijeća je glasalo 'za'.

Ad. /1. Prijedlog dodjele počasnog doktorata umjetniku Matku Trebotiću
Vijeće je većinom glasova donijelo
ODLUKU
Predlaže se Fakultetskom vijeću Filozofskog fakulteta u Splitu da podrži prijedlog dodjele
počasnog doktorata Sveučilišta u Splitu Matku Trebotiću, kao iskren i autentičan iskaz
zahvalnosti umjetniku za dugogodišnji i kvalitetan umjetnički rad i posredstvom njega za
promociju i etabliranje hrvatskog kulturnog identiteta, kako na nacionalnom tako i
međunarodnom obzorju te da prijedlog uputi na daljnji postupak Senatu Sveučilišta u Splitu.

Ad. /2. Prijedlog raspisa natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta, područje humanističke znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija
likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija za puno radno
vrijeme, na određeno vrijeme do povratka doc. dr. sc. Ane Torlak s rodiljnog dopusta
S obzirom na iskaz namjere docentice Ane Torlak za korištenjem prava za rodiljni dopust
pojavila se potreba za raspisivanjem natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta, područje humanističke znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i
teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija do povratka na
radno mjesto privremeno odsutne zaposlenice, Vijeće je jednoglasno donijelo

ODLUKU

kojom se Fakultetskom vijeću predlaže usvajanje Prijedlog raspisa natječaja za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, područje humanističke znanosti, polje
povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i
vizualnih komunikacija za puno radno vrijeme, na određeno vrijeme do povratka doc. dr. sc.
Ane Torlak s rodiljnog dopusta.
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