Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 786/18
U Dubrovniku, 21. svibnja 2018.

Zapisnik
sa 149. sjednice Senata održane 21. svibnja 2018. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 14:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Brautović, M., Burum, N., Jasprica, N., Jurjević, M., Koboević, Ž., Maldini,
P., Mirošević, M., Omerčahić, A., Svilokos, T., Vojvodić, K. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Brailo - Šćepanović, M., Ćebo, J., Đurđević–Tomaš, I., Palunko, I. (OP), Pećarević, M., Tomšić, S.
i Uskoković, S. (OP).
Sjednici su nazočili: prorektori: Lazar, M. i Stojčić, N., Marić, M. – predstojnica Zavoda za mediteranske kulture, Marić, M.
– voditelj studija „Povijest Jadrana i Mediterana“, Zoranić, S. – voditeljica studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“,
Ivušić, D. - glavni tajnik, Buratović Maštrapa, S. – voditeljica Ureda za odnose s javnostima, Marinović, A. – voditeljica
Ureda za kadrovske poslove i Blaž Bulum – studentski pravobranitelj.
Rektor je predložio da se Dnevni red koji je dostavljen članovima Senata uz poziv za sjednicu, dopuni s točkom 27. koja
glasi: „Raspisivanje natječaja za prijam jednog zaposlenika u radni odnos i izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)“. Članovi Senata prihvatili su prijedlog.
Senat je jednoglasno prihvatio sljedeći
DNEVNI RED
1. Usvajanje zapisnika sa 148. sjednice Senata održane 19. ožujka 2018.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 19. ožujka do 21. svibnja 2018.
3. Donošenje odluke o suizdavanju Zbornika radova posvećenog dubrovačkom krajobraznom arhitektu dr. sc. Brunu Šišiću
4. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku i uvjetima izdavanja isprave o izjednačenju stručnih naziva s
odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima
5. Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 2018. te
imenovanje Povjerenstva za pregled i procjenu pristiglih prijava za dodjelu sredstava
6. Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u zimskom semestru akademske 2017. / 2018. godine
7. Donošenje kalendara nastavnih aktivnosti za akademsku 2018. / 2019. godinu
8. Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena studijskih programa u opsegu manjem od 20% i to:
a) preddiplomskog sveučilišnog studija "Povijest Jadrana i Mediterana",
b) specijalističkog diplomskog stručnog studija "Kliničko sestrinstvo"
9. Donošenje odluke o prihvaćanju izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa:
a) preddiplomskog sveučilišnog studija "Restauracija i konzervacija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika"
kojemu se mijenja naziv u "Konzervacija - restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika"
b) diplomskog sveučilišnog studija "Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike"
kojemu se mijenja naziv u "Konzervacija - restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika".
10. Potvrda izvedbenih planova nastave za akademsku 2018. / 2019. godinu
11. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i stručnih specijalističkih studija u
akademskoj 2018. / 2019. godini
12. Donošenje Hodograma aktivnosti za provedbu izbora za pročelnike Odjela za elektrotehniku i računarstvo, Odjela za
akvakulturu, Odjela za komunikologiju i Odjela za umjetnost i restauraciju te ravnatelja Instituta za more i priobalje.
13. Informacija o nadzornoj procjeni sustava kvalitete prema normi ISO 9001 na Sveučilištu u Dubrovniku
14. Donošenje odluke o prihvaćanju:
a) Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2017.
b) Godišnjeg izvješća o radu ostalih tijela unutarnjeg sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2017.
c) Izvješća o provedbi operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2017.
d) Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2018. godinu.
15. Donošenje odluke o obročnom plaćanju participacije u troškovima studiranja
16. Donošenje odluke o izvedbi nastave na stranom jeziku
17. Donošenje odluka o:
a) imenovanju članova radne skupine za Pilot programske ugovore
b) izmjeni odluke o imenovanju Povjerenstva za učenje na daljinu Sveučilišta u Dubrovniku
18. Donošenje odluke o iznosima naknada vanjskim suradnicima za akademsku 2018. / 2019. godinu

19. Donošenje odluke o imenovanju predstojnika / predstojnice Zavoda za mediteranske kulture za razdoblje od dvije godine
20. Donošenje odluke o raspisivanju internog poziva za izbor glavnih urednika znanstvenih časopisa Sveučilišta u
Dubrovniku: „Naše more“, „Ekonomska misao i praksa“ i „Medianali“ te imenovanju Povjerenstava za provedbu
postupka izbora glavnih urednika tih časopisa
21. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktorandice Barbare Đurasović „Prava Crvena
Hrvatska i Čisti pravaši“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Ćosića.
22. Donošenje odluke o izboru:
a) dr. sc. Mara Ćorka u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti,
polje brodogradnja, grana konstrukcija plovnih i pučinskih objekata ( 2.02.01)
b) dr. sc. Deana Kontića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje kineziologija, grane kineziologija sporta (5.10.02) i kineziološka edukacija (5.10.03)
c) mr. sc. Sandre Didović Baranac u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grane: anglistika (6.03.06) i germanistika (6.03.05)
d) Dragutina Petkovića, dr. med. u naslovno zvanje predavača za znanstveno područje medicine i zdravstva, polju
kliničke medicinske znanosti, grana otorinolarignologija (3.02.21)
e) dr. sc. Mire Ivanković, pri. dr. med. u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje medicine
i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grana neurologija (3.02.30)
23. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora:
a) dr. sc. Stijepa Letunića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom području, polja:
ekonomija (5.01) i filozofija (6.01)
b) dr. sc. Kruna Bonačića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje biotehničkih
znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) grana ribarstvo (4.01.14)
24. Raspisivanje natječaja za izbor po jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za:
a) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05)
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
c) znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti,
arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija ( 6.05.01)
25. Raspisivanje natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, po jednog zaposlenika za:
a) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: organizacija i menadžment (5.01.04)
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: opća ekonomija (5.01.06)
c) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: marketing (5.01.12)
d) umjetničko znanstveno područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (7.04.02)
26. Raspisivanje natječaja za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grane: romanistika (6.03.04) i germanistika (6.03.05).
27. Raspisivanje natječaja za prijam jednog zaposlenika u radni odnos i izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01) .
ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 148. sjednice Senata održane 19. ožujka 2018.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 148. sjednice održane 19. ožujka 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
U raspravi je sudjelovao:M. Brautović.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 148. sjednice održane 19. ožujka 2018.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 19. ožujka do 21. svibnja 2018.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od 19.
ožujka do 21. svibnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od 19. ožujka do 21. svibnja 2018.

ad 3.

Donošenje odluke o suizdavanju Zbornika radova posvećenog dubrovačkom krajobraznom arhitektu dr. sc.
Brunu Šišiću

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno – nastavnu literaturu od 20.
ožujka 2018.
Uvodno izvješće: M. Lazar.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se odobrenje za izdavanje Zbornika radova posvećenog dubrovačkom krajobraznom arhitektu dr. sc. Brunu
Šišiću u sunakladništvu i suuredništvu Sveučilišta u Dubrovniku i Ogranaka Matice hrvatske u Dubrovniku.
ad 4.

Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o postupku i uvjetima izdavanja isprave o izjednačenju stručnih
naziva s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku
i uvjetima izdavanja isprave o izjednačavanju stručnih naziva s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o izmjeni Pravilnika o postupku i uvjetima izdavanja isprave o izjednačenju stručnih naziva s odgovarajućim
akademskim i stručnim nazivima
Članak 1.
Članak 3. stavak 3. Pravilnika o postupku i uvjetima izdavanja isprave o izjednačavanju stručnih naziva s
odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima kojega je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj 52.
sjednici održanoj 24. listopada 2008. (dalje: Pravilnik) mijenja se i glasi: „Podnositelj zahtjeva dužan je uz pisani
zahtjev iz prednjeg stavka priložiti preslik diplome.“
Članak 2.
Članak 14. Pravilnika mijenja se i glasi: „ Potvrde o izjednačavanju stručnih i akademskih naziva izdaju se bez
naknade“.
ad 5.

Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u
2018. te imenovanje Povjerenstva za pregled i procjenu pristiglih prijava za dodjelu sredstava

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog Pravilnika o raspodjeli sredstava za namjensko
institucijskom financiranje znanstvene djelatnosti u 2018. na Sveučilištu u Dubrovniku, tekst Ugovora o namjenskom
institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. sklopljenog imeđu Sveučilišta u Dubrovniku i Ministarstva
znanosti i obrazovanja 20. ožujka 2018.; tekst Upute MZO o provedbi Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju
znanstvene djelatnosti u 2018. od 5. travnja 2018. i Prijedlog Povjerenstva za pregled i procjenu prijava za dodjelu
sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 2018. na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće: M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: M. Brautović, M. Jurjević, N. Burum i N. Stojčić.
Senat je s dvanaest glasova za i jedan glas protiv donio
Pravilnik
o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 2018.
na Sveučilištu u Dubrovniku
I. Uvodne odredbe
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o raspodjeli sredstava za namjensko institucijskom financiranje znanstvene djelatnosti u 2018. na
Sveučilištu u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se raspodjela novčanih sredstava koja su Sveučilištu
u Dubrovniku dodijeljena temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u
2018., kao i uvjeti i postupak za dodjelu tih sredstava, te prava i obveze korisnika tih sredstava.
Članak 2.
Sukladno Uputi o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. Ministarstva znanosti i
obrazovanja, sredstva dodijeljena Sveučilištu u Dubrovniku temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom
financiranju znanstvene djelatnosti u 2018. namijenjena su institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti na
Sveučilištu u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Sveučilište) i namjenski se mogu koristiti za financiranje:
a) specifičnih troškova znanstveno-istraživačkog rada (laboratorijski potrošni materijal, laboratorijski uzorci i
životinje, plinovi, troškovi provođenja eksperimenata, troškovi terenskog znanstvenog rada i anketiranja, potrošni
terenski materijal i drugi slični troškovi);
b) nabavke sitne i srednje znanstvene opreme (pojedinačne ukupne vrijednosti do manje od milijun kuna);
c) diseminacije istraživačkih rezultata (publiciranje, sudjelovanje na kongresima i simpozijima što uključuje
dnevnice, smještaj i prijevoz);

d) nabavku knjiga i časopisa te pretplate na stručne i znanstvene on-line baze podataka;
e) mobilnosti istraživača u nacionalnoj i međunarodnoj razini;
f) predfinaciranje odnosno učešća za financiranje međunarodnih projekata koji se financiraju iz međunarodnih
zajmova odnosno fondova;
g) financiranje rada ureda za transfer tehnologije u minimalnoj vrijednosti 1% dodijeljenih sredstava temeljem
godišnjeg iznosa ugovora;
h) financiranje rada ureda za znanost u minimalnoj vrijednosti 1% dodijeljenih sredstava temeljem godišnjeg iznosa
ugovora.
Članak 3.
Sveučilište autonomno i odgovorno raspolaže doznačenim sredstvima, sukladno njihovoj namjeni.
Sredstva dodijeljena Sveučilištu temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u
2018. su namjenski proračunski prihod Sveučilišta, pa se u smislu članka 52. Zakona o proračunu („Narodne
novine“ br.: 87/08., 136/12. i 15/15.) ne smatraju vlastitim prihodom.
Sredstva dodijeljena Sveučilištu temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u
2018., Sveučilište ne može koristiti za:
a) podmirivanje rashoda za zaposlene,
b) nabavu kapitalne opreme
c) podmirivanje materijalnih troškova redovitog poslovanja (tzv. „hladni pogon“),
d) financiranje troškova građevinskih radova i adaptacija u svrhu uređenja laboratorija ili promjene namjene
laboratorija
e) nabavu sitnog potrošnog uredskog materijala
f) nabavu računala
g) aktivnosti popularizacije znanosti.
II. Raspodjela sredstava
Članak 4.
Sredstva za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti raspodjeljuju se u dvije kategorije: fiksni dio
i varijabilni dio.
Fiksni dio čine sredstva koja se u unaprijed određenom iznosu raspoređuju na zaposlenike Sveučilišta koji su izabrani
u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena i suradnička zvanja, te zaposleni na pripadnim radnim
mjestima u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.
Fiksni dio, u smislu prednjeg stavka, iznosi 2.500,00 kuna za zaposlenike u znanstveno-nastavnim i umjetničkonastavnim zvanjima, 1.000,00 kn za one u znanstvenim zvanjima, te 5.000,00 za one u suradničkim zvanjima (asistenti
i poslijedoktorandi).
Varijabilni dio čine sredstva koja se dodjeljuju na temelju znanstvene produktivnosti istraživača u zadnjih pet godina.
Točan iznos tih sredstava koji se dodjeljuje pojedinom znanstveniku obračunava se na temelju kriterija i procedure
opisane u članku 5., 6. i 7.ovog Pravilnika.
Članak 5.
Pri određivanju varijabilnog dijela sredstava koja se dodjeljuju pojedinom znanstveniku uzimaju se u obzir
znanstveni radovi objavljeni u razdoblju 2014-2018. u časopisima i publikacijama indeksiranima u Web of Science
Core Collection (WoS) bazama, Scopus bazi, te a1 radovi (samo za humanističke znanosti). U obzir se uzimaju i
radovi prihvaćeni za objavljivanje ukoliko su objavljeni online i već im je dodijeljen DOI znak. Također, svi
prijavljeni radovi moraju biti upisani i u bazu Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI.
Pri tom se svaki takav rad vrednjuje određenim brojem bodova i to na sljedeći način:
- 10 bodova za rad u časopisu unutar prvog kvartila (Q1) pripadne kategorije,
- 7 bodova za rad u časopisu unutar drugog kvartila (Q2) pripadne kategorije,
- 5 bodova za rad u časopisu unutar trećeg kvartila (Q3) pripadne kategorije,
- 4 bod za rad u časopisu unutar četvrtog kvartila (Q4) pripadne kategorije,
- 4 boda za poglavlje u knjizi indeksiranoj u WoS-u, za rad u zborniku indeksiran u WoS-u koji nije izdat kao broj
nekog časopisa, te za rad u časopisu indeksiran u WoS-u koji nije kategoriziran po kvartilima,
- 3 boda za rad indeksiran u Scopusu, a koji nije indeksiran u WoS-u, osim za društvene znanosti gdje će se takav rad
bodovati s 4 boda,
- 3 boda za a1 rad (samo za humanističke znanosti),
- znanstvena knjiga se vrednjuje kao tri rada u odgovarajućoj kategoriji, znači 12 bodova ako je citirana u WoS-u, 9
bodova ako je citirana u Scopus-u (odnosno 12 ako je riječ o društvenim znanostima), te 9 bodova ako spada u a1
kategoriju (samo za humanističke znanosti),

- urednička knjiga vrednuje se kao jedan rad u odgovarajućoj kategoriji, znači 4 boda ako je citirana u WoS-u, 3
boda ako je citirana u Scopus-u (odnosno 4 ako je riječ o društvenim znanostima), te 3 boda ako spada u a1
kategoriju (samo za humanističke znanosti).
Ako je neki časopis indeksiran u dvije ili više kategorija, za obračun se uzima kategorija u kojoj je on najbolje
rangiran.
S obzirom na broj autora rada na radu broj bodova za pojedini rad se korigira na sljedeći način:
- do četiri autora, nema korekcije
- pet autora, pojedinom autoru se dodjeljuje 75% bodova
- šest autora, pojedinom autoru se dodjeljuje 50% bodova
- sedam ili više autora, pojedinom autoru se dodjeljuje 25% bodova.
Tako dobiveni bodovi dodjeljuju se znanstveniku koji je autor na tom radu. Zbrajanjem bodova po svim radovima
dolazi se do ukupnog broja bodova dodijeljenih pojedinom znanstveniku.
U slučaju kad je broj autora veći ili jednak tri, dozvoljava se bonus za glavnog autora. Glavni autor je pri tom onaj
koji je najviše doprinio rješavanju problema, objedinio podatke i napisao rad. Po jednom radu može biti samo jedan
glavni autor. Bonus za glavnog autora iznosi 3 boda za Q1 rad, 2 boda za Q2 rad, te po jedan bod za ostale radove.
Novčana vrijednost boda iz gornjeg izračuna dobiva se dijeljenjem iznosa sredstava raspoređenih na varijabilni dio s
ukupnim brojem bodova dodijeljenih svim zaposlenicima.
Varijabilni dio sredstava za pojedinog znanstvenika dobije se množenjem njemu dodijeljenih bodova s novčanom
vrijednošću boda.
Zaposlenicima Sveučilišta u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim i znanstvenim zvanjima koji nisu zaposleni
u punom radnom vremenu dodijeliti će se fiksni dio sredstava u iznosu proporcionalnom postotku radnog vremena na
koji su zaposleni. Zaposlenicima Sveučilišta u ostalim zvanjima (nastavnim, stručnim), ne dobivaju fiksan dio
sredstava, ali mogu sudjelovati u raspodjeli varijabilnog dijela na način utvrđen ovim Pravilnikom ako su objavili rad
u WoS-u ili a1 rad u razdoblju 2014-2018. Pri tom će se pojedinom takvom zaposleniku dodijeliti sredstva samo
ukoliko mu gornjom raspodjelom pripadne barem 500,00 kn.
Članak 6.
Po donošenju Pravilnika Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta objavljuje Poziv za
podnošenje prijava za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti (poziv za
varijabilni dio sredstava). Poziv obavezno sadrži rok za podnošenje prijava koji ne može biti kraći od sedam dana.
Znanstvenik zainteresiran za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti
(varijabilni dio sredstava) podnosi, sukladno Pozivu, prijavu/zahtjev na propisanom obrascu. Uz prijavu/zahtjev
znanstvenik je dužan priložiti i svu traženu dokumentaciju.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta
pregledava pristigle prijave na temelju uvjeta i zahtjeva iz ovoga Pravilnika. U postupku pregleda prijava Služba za
međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta može pozvati podnositelja prijave/zahtjeva da pojašnjenjem
ili upotpunjavanjem u svezi s traženim dokumentima uklone nedostatke ili nejasnoće.
Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama iz prednjeg stavka ovoga članka smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine
nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.
Službi u pregledu prijava pomaže tročlano Povjerenstvo za pregled i procjenu prijava (čiji jedan član će po funkciji
biti prorektor za međunarodnu suradnju i znanost) koje će odlučivati o kategorizaciji prijavljenih radova u slučaju
kad iz postojećih baza nije nedvosmisleno jasno o kakvoj vrsti i kategoriji rada se radi. Povjerenstvo imenuje Senat
na istoj sjednici na kojoj se donosi i Pravilnik.
O pregledu pristiglih prijava Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta sastavlja pisano
izvješće i izrađuje nacrt prijedloga odluke za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene
djelatnosti.
Pisano izvješće i nacrt prijedloga odluke, iz prednjega stavka, Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte
Sveučilišta dostavlja prorektoru za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta koji izrađuje prijedlog odluke za
dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti i o njoj obavještava podnositelje
prijava. Podnositelj prijave/zahtjeva koji smatra da mu je ovom odlukom povrijeđeno koje pravo može, u roku od 3
radna dana, od dana objave odluke, podnijeti prigovor Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte, a ova
mu je dužna dostaviti odgovor.
Odluku o dodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, na prijedlog prorektora za
međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta, donosi rektor.
Podnositelj prijave/zahtjeva koji smatra da mu je odlukom iz prednjega stavka povrijeđeno koje pravo, i koji je na tu
temu već bio uputio prigovor Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte, može u roku od 3 radna dana, od
dana objave odluke, podnijeti prigovor Senatu.
Odluka Senata po prigovoru konačna je.

Članak 7.
Odluku o dodijeli fiksnog dijela sredstva za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti donosi rektor
na prijedlog prorektora za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta.
Odluka rektora konačna je.
III. Doznaka sredstava, praćenje potrošnje i financijsko izvještavanje
Članak 8.
Raspoloživa sredstva doznačuju se prema pojedinačnim odlukama o raspodjeli sredstava po kategorijama potrošnje.
Financijsko računovodstvena služba Sveučilišta prati tijek doznačenih sredstava i podnosi financijski izvještaj iz
kojeg će Senatu i MZO biti vidljiv način njihova korištenja.
IV. Prijelazne i završne odredbe
Članak 9.
Sredstva dodijeljena temeljem ovog Pravilnika, zaposlenici moraju iskoristiti do 30. lipnja 2019. zaključno.
Preostala i neutrošena sredstva iz prednjega stavka raspodijelit će se i koristiti, isključivo, za ulaganja u znastvenoistraživački rad na Sveučilištu, a sukladno odredbama iz članaka 2. i 3. ovog Pravilnika.
Članak 10.
Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Članak 11.
Izmjene i/ili dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Senat je s dvanaest glasova za i jedan glas protiv donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za pregled i procjenu prijava za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje
znanstvene djelatnosti u 2018. na Sveučilištu u Dubrovniku u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost, predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor za poslovanje, član,
doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, pročelnica Odjela za umjetnost i restauraciju, članica.
2. Povjerenstvo pomaže Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte u pregledu prijava te odlučuje o
kategorizaciji prijavljenih radova u slučaju kad iz postojećih baza nije nedvosmisleno jasno o kakvoj se radi vrsti i
kategoriji rada.
ad 6.

Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u zimskom semestru akademske 2017. / 2018. godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u
zimskom semestru akademske 2017./2018. godine.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u zimskom semestru akademske 2017. /
2018. godine.
Donošenje kalendara nastavnih aktivnosti za akademsku 2018. / 2019. godinu
ad 7.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Kalendar nastavnih aktivnosti za preddiplomske i diplomske studije u
akademskoj 2018./2019.godini i Grafički prikaz Kallendara nastavnih aktivnosti.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio:

Kalendar
nastavnih aktivnosti za preddiplomske i diplomske studije u akademskoj 2018. / 2019.
I. ZIMSKI SEMESTAR (traje 15 tjedana):
1. Početak nastave: 9. listopada 2018. (utorak)
2. Početak nastave za diplomske studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju:
12. studenog 2018. (ponedjeljak) – trajanje (10 tjedana)
3. Završetak nastave: 2. veljače 2019. (subota)
4. Dani u semestru kada nema nastave:
− 1. studenoga 2018. (četvrtak) – Dan svih svetih
− od 24. prosinca 2018. (ponedjeljak) do 6. siječnja 2019. (nedjelja) - Božićni i novogodišnji blagdani
5. Izvanredni ispitni rok: od 19. studenoga 2018. (ponedjeljak) do 1. prosinca 2018. (subota)
6. Zimski ispitni rok: od 4. veljače 2019. (ponedjeljak) do 16. veljače 2019. (subota)
II. LJETNI SEMESTAR (traje 15 tjedana):
1. Početak nastave: 18. veljače 2019. (ponedjeljak)
2. Završetak nastave za diplomske studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju:
27. travnja 2019. (subota) – trajanje (10 tjedana)
3. Završetak nastave: 1. lipnja 2019. (subota)
4. Dani u semestru kada nema nastave:
− 22. travnja 2019. - Uskrsni ponedjeljak
− 1. svibnja 2019. – Praznik rada (srijeda)
5. Izvanredni ispitni rok: od 1. travnja 2019. (ponedjeljak) do 13. travnja 2019. (subota)
6. Ljetni ispitni rok: od 3. lipnja 2019. (ponedjeljak) do 29. lipnja 2019. (subota)
7. Neradni dani za vrijeme ispitnih rokova:
− 20. lipnja 2019. (četvrtak) – Tijelovo
− 22. lipnja 2019. (subota) – Dan antifašističke borbe
− 25. lipnja 2019. (utorak) – Dan državnosti
III. ZAVRŠETAK AKADEMSKE GODINE
1. Jesenski ispitni rok: od 26. kolovoza 2019. (ponedjeljak) do 21. rujna 2019. (subota)
2. Rektorski rok: 24. rujna 2019. (utorak) u 8:00 sati
Za ljetni i jesenski ispitni rok nastavnici su dužni objaviti dva termina polaganja ispita, a za sve ostale
ispitne rokove jedan termin polaganja ispita.
Preporuka je da između dva termina polaganja ispita protekne najmanje četrnaest dana.
ad 8.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena programa preddiplomskog sveučilišnog studija "Povijest Jadrana i
Mediterana", u opsegu manjem od 20%
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vijeća Studija Povijest Jadrana i Mediterana o izjenama
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest Jadrana i Mediterana od 16. travnja 2018. i Mišljenje
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete o manjim izmjenama navedenog studijskog
programa od 27. travnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
Prihvaćaju se izmjene programa preddiplomskog sveučilišnog studija "Povijest Jadrana i Mediterana", u opsegu
manjem od 20%.
Izmjene programa prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
b) Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena programa specijalističkog diplomskog stručnog studija "Kliničko
sestrinstvo", u opsegu manjem od 20%
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Dopis Vijeća Preddiplomskog stručnog studija,,Sestrinstvo" i
„Diplomskog specijalističkog stručnog studija ,,Kliničko sestrinstvo" Povjerenstvu za unutarnii sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete o manjim izmjenama Specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“ od 16.

travnja 2018. te Mišljenje Povjerenstvu za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete o predloženim
izmjenama studijskog programa od 27. travnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
Prihvaćaju se izmjene programa specijalističkog diplomskog stručnog studija "Kliničko sestrinstvo", u opsegu
manjem od 20%.
Izmjene programa prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
ad 9.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog
studija "Restauracija i konzervacija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika" kojemu se mijenja naziv u
"Konzervacija - restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika"
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su:Odluke Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 19. i
27. travnja 2018. o prihvaćanju Elaborata o izmjenjenom i dopunjenom preddiplomskom sveučilišnom studiju i promjeni
naziva studija u „Konzervacija i restauracija smjerovi: drvo, papir, metal, tekstil i keramika“;Prethodna procjena
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 27. travnja 2018. te Prijedlog Odluke
Senata.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica.
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 692-2/18 od 27. travnja 2018.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti izmijenjeni i dopunjeni
studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija „Restauracija i konzervacija; smjerovi: drvo, papir,
tekstil, metal, keramika“.
Preddiplomskom sveučilišnom studiju „Restauracija i konzervacija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal,
keramika“ mijenja se naziv studija i glasi: „Konzervacija ˗ restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal,
keramika“.
Prihvaća se izmijenjeni i dopunjeni studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija „Konzervacija ˗
restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika“.
Preddiplomski sveučilišni studij „Konzervacija ˗ restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika“
završava polaganjem svih ispita i završnog ispita. Završetkom tog studija stječe se 180 ECTS bodova i akademski
naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) konzervacije i restauracije s kraticom
univ. bacc. art.
Preddiplomski sveučilišni studij „Konzervacija ˗ restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika“
izvodit će se na Odjelu za umjetnost i restauraciju prema studijskom programu iz točke 3. ove Odluke nakon što
ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja upiše u Upisnik studijskih programa. Ako Ministarstvo znanosti i
obrazovanja obavi upis tog studija u Upisnik studijskih programa do 15. lipnja 2018. izvedba studija će započeti
od akademske 2018./2019. godine, a u slučaju da se predmetni upis obavi naknadno izvedba studija će započeti
od akademske 2019./2020. godine.
Studenti koji su preddiplomski sveučilišni studij „Restauracija i konzervacija; smjerovi: drvo, papir, tekstil,
metal, keramika“ upisali prema važećem studijskom programu imaju pravo na zahtjev nastaviti studirati na
preddiplomskom sveučilišnom studiju „Konzervacija ˗ restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal,
keramika“ prema studijskom programu iz točke 3. ove Odluke, pri čemu će se priznavanje prethodno položenih
ispita obaviti u skladu s Odlukom Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju (Broj: E-2/2018. od 27.
travnja 2018.) koja čini sastavni dio ove Odluke.
Studenti koji su preddiplomski sveučilišni studij „Restauracija i konzervacija; smjerovi: drvo, papir, tekstil,
metal, keramika“ upisali zaključno s akademskom 2017./2018. godinom imaju pravo dovršiti studij prema
studijskom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija, i to u krajnjem roku od šest
(6) godina od upisa.
Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

b) Donošenje odluke o prihvaćanju izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija
"Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike" kojemu se mijenja naziv u
"Konzervacija - restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika".
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluke Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 19. i
27. travnja 2018. o prihvaćanju Elaborata o izmjenjenom i dopunjenom diplomskom sveučilišnom studiju i promjeni naziva

studija u „Konzervacija i restauracija smjerovi drvo, papir, metal, tekstil i keramika“;Prethodna procjena Povjerenstva za
unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 27. travnja 2018. te Prijedlog Odluke Senata.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica.
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 692-3/18 od 27. travnja 2018.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti izmijenjeni i dopunjeni
studijski program diplomskog sveučilišnog studija „Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira,
tekstila, metala i keramike“.
Diplomskom sveučilišnom studiju „Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i
keramike“ mijenja se naziv studija i glasi: „Konzervacija ˗ restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal,
keramika“.
Prihvaća se izmijenjeni i dopunjeni studijski program diplomskog sveučilišnog studija „Konzervacija ˗
restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika“.
Diplomski sveučilišni studij „Konzervacija ˗ restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika“
završava polaganjem svih ispita te izradom i obranom diplomskog rada. Završetkom tog studija stječe se 120
ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra konzervacije i restauracije, s kraticom mag. art.
Diplomski sveučilišni studij „Konzervacija ˗ restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika“ izvodit
će se na Odjelu za umjetnost i restauraciju prema studijskom programu iz točke 3. ove Odluke od akademske
2018./2019. godine, nakon što ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja upiše u Upisnik studijskih programa.
Studenti koji su diplomski sveučilišni studij „Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila,
metala i keramike“ upisali prema važećem studijskom programu imaju pravo na zahtjev nastaviti studirati na
diplomskom sveučilišnom studiju „Konzervacija ˗ restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika“
prema studijskom programu iz točke 3. ove Odluke, pri čemu će se priznavanje prethodno položenih ispita
obaviti u skladu s Odlukom Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju (Broj: E-2/2018. od 27. travnja
2018.) koja čini sastavni dio ove Odluke.
Studenti koji su diplomski sveučilišni studij „Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila,
metala i keramike“ upisali zaključno s akademskom 2017./2018. godinom imaju pravo dovršiti studij prema
studijskom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu godinu studija, i to u krajnjem roku od
četiri (4) godine od upisa.
Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

ad 10.

Potvrda izvedbenih planova nastave za akademsku 2018. / 2019. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su Izvedbeni planovi preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih
studija za akademsku 2018. / 2019. na svim sveučilišnim odjelima i studijima koji se izvode izvan odjela.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
Senat je s dvanaest glasova za i jedan suzdržan glas donio
Odluku
1. Potvrđuju se izvedbeni planovi sveučilišnih preddiplomskih studija za akademsku 2017. / 2018. i to:
Nautika
Brodostrojarstvo
Pomorske tehnologije jahta i marina
Ekonomija
Poslovna ekonomija (smjerovi: Marketing, Vanjska trgovina, Turizam i IT menadžment)
Primijenjeno / poslovno računarstvo
Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu
Akvakultura
Povijest Jadrana i Mediterana
2. Potvrđuju se izvedbeni planovi stručnih preddiplomskih studija za akademsku 2017. / 2018. i to:
Sestrinstvo
Financijski menadžment
Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija
3. Potvrđuju se izvedbeni planovi sveučilišnih diplomskih studija za akademsku 2017. / 2018. i to:
Pomorstvo
Ekonomija
Poslovna ekonomija (smjerovi: Marketing, Vanjska trgovina, Turizam i IT menadžment)
Marikultura
Poslovno računarstvo

Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu
4. Potvrđuju se izvedbeni planovi stručnih specijalističkih diplomskih studija za akademsku 2017. / 2018. i to:
Kliničko sestrinstvo
Financijski menadžment
5. Izvedbeni planovi iz točaka 1.- 4. prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
6. Odluka o potvrdi izvedbenih planova preddiplomskog i diplomskog studija na Odjelu za umjetnost i restauraciju
donijet će se na sljedećoj sjednici Senata jer je u tijeku akreditacijski postupak za te studije.
ad 11.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i stručnih
specijalističkih studija u akademskoj 2018. / 2019. godini

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Natječaja za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih
studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj 2018./2019. s upisnim kovotama.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio Odluku o raspisivanju
Natječaja
za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj
2018./2019.
I. Upisne kvote
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJI
Naziv studija

Redoviti
studenti

Izvanredni
studenti

Strani
državljani

Ukupno

1.

POMORSTVO

15

10

/

25

2.

EKONOMIJA

10

5

2

17

3.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER
TURIZAM

25

5

2

32

4.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER
MEĐUNARODNA TRGOVINA

5

3

2

10

5.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER
MARKETING

25

5

2

32

6.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER IT
MENADŽMENT

10

5

2

17

7.

ELEKTROTEHNIČKE I
KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

10

5

/

15

8.

PRIMIJENJENO/POSLOVNO
RAČUNARSTVO

20

10

/

30

9.

ODNOSI S JAVNOSTIMA

15

10

1

26

10.

MEDIJI

10

5

1

16

11.

MARIKULTURA

15

2

3

20

12.

RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
ARTEFAKATA OD DRVA, PAPIRA,
TEKSTILA, METALA I KERAMIKE

20

2

3

25

Redni
broj

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI
1.

KLINIČKO SESTRINSTVO*

0

0

0

0

2.

FINANCIJSKI MENADŽMENT

0

25

0

25

180

92

18

290

SVEUKUPNO
(sveučilišni diplomski studiji
i specijalistički diplomski stručni studiji)

*Upis na studij obavalja se u dvogodišnjim ciklusima, iduća generacija može se upisati u akademsku 2019./2020.
II. Uvjeti upisa
Sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući
preddiplomski ili dodiplomski studij.
Stručna vijeća sveučilišnih odjela utvrđuju i objavljuju na oglasnim pločama i svojim mrežnim stranicama koji se studiji
smatraju odgovarajućim za upis pojedinog diplomskog studija.
III. Prijave za upis, rang liste i upisi
Prijave za upis zaprimat će se u razdoblju od 17. do 28. rujna 2018. do 14:00 sati.
Obrazac prijave s popisom dokumentacije koja se prilaže uz prijavu može se dobiti na Sveučilištu ili na mrežnoj
stranici Sveučilišta: www.unidu.hr. Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adrese:
- Sveučilište u Dubrovniku, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik za studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(Ekonomija, Poslovna ekonomija: smjerovi Turizam, Međunarodna trgovina, Marketing, IT menadžment te
Financijski menadžment);
- Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4, 20000 Dubrovnik za studij Pomorskog odjela (Pomorstvo), studije Odjela za
elektrotehniku i računarstvo (Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu, Primijenjeno/poslovno
računarstvo), studij Odjela za akvakulturu (Marikultura) te studij Kliničko sestrinstvo;
- Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, za studije Odjela za komunikologiju (Odnosi s
javnostima, Mediji) te studij Odjela za umjetnost i restauraciju (Restauracija i konzervacija artefakata od drva,
papira, tekstila, metala i keramike),
uz naznaku: „Prijava za upis na ________________________ (navesti naziv studija)“.
Rang liste objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta 2. listopada 2018. do 12:00 sati. Rang lista
formira se prema ostvarenom prosječnom uspjehu na preddiplomskom ili dodiplomskom studiju izračunom prosjeka svih
ocjena. Ako dva kandidata imaju jednaki prosjek ocjena prednost ima kandidat s kraćim vremenom studiranja.
Za specijalistički diplomski stručni studij „Kliničko sestrinstvo“ provest će se intervju s prijavljenim kandidatima za upis, a
prema rasporedu koji će se naknadno objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Kandidati koji su stekli pravo upisa, upisuju se prema redoslijedu na rang listi do popune kapaciteta. Upisi će se obaviti od 2.
do 5. listopada 2018. u evidencijama studija na sveučilišnim odjelima, prema posebnom rasporedu koji će se objaviti na
mrežnim stranicama odjela i studija i oglasnim pločama na Sveučilištu. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u
propisanom roku se ne upiše, gubi pravo upisa na studij, a umjesto njega pravo upisa stječe kandidat koji je slijedeći na
rang listi.
IV. Školarine i upisnine
Redoviti studenti - hrvatski državljani koji će u akademskoj 2018./2019. po prvi puta upisati I. godinu sveučilišnog
diplomskog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, odlukom Vlade Republike Hrvatske ne plaćaju
školarinu. Redoviti studenti koji su uz potporu MZO već bili upisani na diplomski studij u statusu redovitog studenta i
izvanredni studenti plaćaju školarinu sukladno odluci Senata - Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima
studiranja u akademskoj 2018./2019. godini ovisno o znanstvenom ili umjetničkom području i studijskom programu. Svi
studenti dužni su uplatiti i upisninu u iznosu od 300,00 kuna.
Svi studenti studija „Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike“ dužni su uplatiti iznos
od 1.500,00 kuna za potrošni materijal za svaku studijsku godinu.

IV. 1. Upisi posebne kategorije pristupnika

U skladu s preporukom Rektorskog zbora i Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja
sklopljenog između Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva znanosti i obrazovanja i
Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku donesenom na 129. sjednici održanoj 29. ožujka 2016., djeca smrtno stradalih,
zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-nih HRVI Domovinskog rata prve skupine, mogu se upisati na diplomske sveučilišne
studije Sveučilišta u Dubrovniku u statusu redovitog studenta i izvan odobrene upisne kvote, uz subvenciju Ministarstva
znanosti i obrazovanja, ako zadovoljavaju propisane upisne kriterije.
Prema preporuci Rektorskog zbora od 31. ožujka 2017. godine sljedećim kategorijama kandidata omogućuje se izravan upis
u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne
dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:
− hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
− HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
− djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i 100%-tnih HRVI Domovinskog rata
I. skupine,
− djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida
rata,
− djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata,
− djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod
okolnostima iz članka 6., 7., i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
− osobe iz sustava alternativne skrbi
Ako osobe iz navedenih kategorija žele upisati diplomske studije Sveučilišta u Dubrovniku u statusu izvanrednog studenta,
plaćaju 50% školarine.
V. Obavijesti
Sve potrebne informacije o studijima, razredbenom postupku i upisima mogu se dobiti na mrežnoj stranici
Sveučilišta www.unidu.hr ili telefonom na broj: (020) 445-909 i 445-910 (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju),
(020) 445-714 (Pomorski odjel), (020) 445-844 (Odjel za elektrotehniku i računarstvo), (020) 445-862 (Odjel za
akvakulturu), (020) 446-020 (Odjel za komunikologiju) i (020) 446-030 (Odjel za umjetnost i restauraciju), (020) 445-725
(studij Kliničko sestrinstvo) ili elektroničkom poštom: upisi@unidu.hr.
ad 12.

Donošenje Hodograma aktivnosti za provedbu izbora za pročelnike Odjela za elektrotehniku i računarstvo,
Odjela za akvakulturu, Odjela za komunikologiju i Odjela za umjetnost i restauraciju te ravnatelja Instituta
za more i priobalje.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Hodograma aktivnosti za provedbu izbora pročelnika Odjela
za elektrotehniku i računarstvo, Odjela za akvakulturu, Odjela za komunikologiju i Odjela za umjetnost i restauraciju te
ravnatelja Instituta za more i priobalje.
Uvodno izvješće: D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio

HODOGRAM AKTIVNOSTI ZA PROVEDBU IZBORA PROČELNIKA ODJELA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNARSTVO,ODJELA ZA
AKVAKULTURU, ODJELA ZA KOMUNIKOLOGIJU i ODJELA ZA UMJETNOST I RESTAURACIJU TE RAVNATELJA INSTITUTA ZA
MORE I PRIOBALJE
AKTIVNOSTI
Donošenje Odluke o provedbi izbora za pročelnike sveučilišnih odjela
Elektrotehnike i računarstva, Akvakulture, Komunikologije i Umjetnosti
i restauracije (dalje: pročelnici odjela) te ravnatelja Instituta za more i
priobalje (dalje: ravnatelj IMP)
Podnošenje kandidature i programa rada za dvogodišnje mandatno
razdoblje za pročelnike odjela te ravnatelja IMP.
(Prijave se podnose na protokol u rektorat Sveučilišta te elektroničkim
putem na: ured@unidu.hr).
Objava kandidatura i dostava programa rada članovima stručnih vijeća
odjela i znanstvenog vijeća IMP

Objava biračkih popisa:
članova stručnih vijeća odjela i
članova znanstvenog vijeća IMP

Izbor pročelnika odjela i ravnatelja IMP

Prigovori na provedeni postupak izbora na odjelima i u IMP

Potvrda izbora pročelnika odjela i ravnatelja IMP

Primopredaja dužnosti pročelnika odjela Elektrotehnike i računarstva,
Akvakulture i Umjetnosti i restauracije te ravnatelja IMP (ako se mijenja
osoba izabrana na funkciju)
Primopredaja dužnosti pročelnika Odjela za komunikologiju (ako se
mijenja osoba izabrana na funkciju)

Početak mandatnog razdoblja od dvije godine za pročelnike odjela
Elektrotehnike i računarstva, Akvakulture i Umjetnosti i restauracije te
ravnatelja IMP
Početak mandatnog razdoblja od dvije godine za pročelnika Odjela za
komunikologiju

ZADUŽENJE

DATUM

Pročelnici odjela i
ravnatelj IMP

utorak, 22. svibnja
2018.

Kandidati za pročelnika /
ravnatelja

do utorak, 5. lipnja
2018.

Pročelnici odjela
/ravnatelj IMP

srijeda, 6. lipnja 2018.

Pročelnici odjela
/ravnatelj IMP

četvrtak, 7. lipnja 2018.

Stručna vijeća odjela/
Znanstveno vijeće IMP

četvrtak, 14. lipnja
2018.

Podnositelj prigovora

(u prvom stupnju
prigovor rješava Stručno
vijeće odjela /Znanstveno
vijeće IMP, a žalbe na
odluku donesenu u
prvom stupnju rješava
Senat)

do ponedjeljka 18.
lipnja 2018.

Senat

do petka, 29. lipnja
2018.

Aktualni pročelnici odjela
i ravnatelj IMP – novi
pročelnici odjela /
ravnatelj IMP

do petka, 28. rujna
2018.

Aktualni pročelnik i
novi pročelnik odjela

do petka, 30. studenoga
2018.
ponedjeljak, 1.
listopada 2018.

subota, 1. prosinca
2018.

ad 13.

Informacija o nadzornoj procjeni sustava kvalitete prema normi ISO 9001 na Sveučilištu u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Godišnji izvještaj o radu usvojen na 46. sjednici Povjerenstva za
unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete održanoj 27. travnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
U raspravi su sudjelovali:M. Brautović, M. Lazar, P. Maldini.
Senat je jednoglasno donio:
Zaključak
Informacija o nadzornoj procjeni sustava kvalitete prema normi ISO 9001 na Sveučilištu u Dubrovniku prima se na
znanje.
ad 14.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
1.

Prihvaća se godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete na
Sveučilištu u Dubrovniku za 2017. godinu.

2.

Sukladno članku 14. stavku 2. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta (NN 24/10),
izvještaj iz prethodne točke ove odluke dostavit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i
visoko obrazovanje.

b) Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu ostalih tijela unutarnjeg sustava osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Godišnje izvješće Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete o radu ostalih tijela unutarnjeg sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2017.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu ostalih tijela unutarnjeg sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2017.
c) Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o provedbi operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o provedbi operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja
i unapređivanja kvalitete za 2017.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
Prihvaća se Izvješće o provedbi operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2017.
d) Donošenje odluke o prihvaćanju Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za
2018. godinu.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja
kvalitete za 2018. godinu te Prijedlog Odluke o donošenju Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanje kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2018. godinu.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
1.

Donosi se Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanje kvalitete na Sveučilištu u
Dubrovniku za 2018. godinu, prema prijedlogu izrađenom i dostavljenom od strane Povjerenstva za unutarnji
sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete.

2.

3.
4.

Odgovorne osobe i sveučilišna tijela, navedena u Operativnom planu iz stavka 1. ove Odluke, zadužuju se za
provedbu planom predviđenih mjera i aktivnosti, te za dostavu izvješća o realizaciji tih mjera i aktivnosti
Povjerenstvu za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete putem Ureda za kvalitetu, i to krajem
kalendarske 2018. godine.
Operativni plan iz stavka 1. ove Odluke će se bez odlaganja dostaviti svim odgovornim osobama odnosno
sveučilišnim tijelima iz prethodnog stavka.
Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete će početkom sljedeće kalendarske
godine izraditi Izvješće Senatu o realizaciji mjera i aktivnosti predviđenih Operativnim planom iz stavka 1.
ovog Odluke za prethodnu godinu.

ad 15.

Donošenje Odluke o obročnom plaćanju participacije u troškovima studiranja

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Odluke o obročnom plaćanju propisane participacije u
troškovima studija.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
U raspravi je sudjelovao:N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o obročnom plaćanju propisane participacije u troškovima studija
1. Studenti koji su dužni participirati u troškovima studiranja s iznosom većim od 2.500,00 kuna, propisanu
participaciju mogu platiti u dva jednaka obroka od kojih se prvi plaća prilikom upisa godine, a drugi do početka
ljetnog semestra upisane akademske godine.
2. Obročno plaćanje, u smislu ove Odluke, odnosi se na iznose participacije u troškovima studija prema važećim
odlukama Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda te upisima u više godine studija.
3. Potvrdu o uplati participacije u troškovima studiranja, studenti su dužni dostaviti službi studentskih poslova ili
tajništvu na svojim odjelima odnosno tajništvu studija na studijima izvan odjela.
4. Studenti koji ne podmire svoje obveze plaćanja participacije u troškovima studiranja neće moći pristupiti
polaganju ispita u narednim ispitnim rokovima niti završiti upisani studij.
5. Ova odluka ne odnosi se na plaćanje upisnine koju plaćaju svi studenti prilikom upisa svake studijske godine.
6. Za provedbu i praćenje izvršenja ove odluke zadužuju se tajnice odjela i studija te Financijsko-računovodstvena
služba Sveučilišta u Dubrovniku.
7. Ova odluka primjenjivat će se počevši od akademske 2018. / 2019. godine, a vrijedi do opoziva ili donošenja nove
odluke.
ad 16.

Donošenje odluke o izvedbi nastave na stranom jeziku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Odluke o izvedbi nastave na stranom jeziku na
Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće: M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali:K. Vojvodić, M. Brautović, B. Bulum i N. Burum.
Senat je s dvanaest glasova za i jednim suzdržanim donio
Odluku
o izvedbi nastave na stranom jeziku
1. Odlukom o izvedbi nastave na stranom jeziku uređuje se izvedba nastave na stranom jeziku na odjelima i studijima
Sveučilišta u Dubrovniku.
2. Nastavnici Sveučilišta u Dubrovniku, putem vijeća sastavnice na kojoj će se izvoditi predmetni kolegij, podnose
prijavu za izvedbu kolegija na stranom jeziku (obrazac F04 – 10 eng). Prijava se podnosi istovremeno s prijavom
(hrvatskog) silabusa kolegija u okviru izvedbenog plana nastave za sljedeću akademsku godinu (obrazac F 04-10).
3. Za nastavu na stranom jeziku mogu se, u pravilu, prijaviti kolegiji koji su propisani važećim nastavnim
programom na Sveučilištu u Dubrovniku. Iznimno, nastavnici mogu, na način opisan u točki 2. ove Odluke, prijaviti i
izvedbu novih kolegija namijenjenih stranim studentima, a koji se ciljano uvode radi promocije hrvatskog jezika,
povijesti, umjetnosti, kulture i sl. Takvi kolegiji mogu se izvoditi samo uz prethodno provedeni postupak odobrenja
putem Povjerenstva za osiguravanje i unapređenje unutarnjeg sustava kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku.

4. Nastava na stranom jeziku u smislu ove odluke u pravilu se izvodi za strane studente u okviru međunarodnih
programa studentske razmjene, a hrvatski studenti mogu se prijaviti za pohađanje nastave iz kolegija za koje je
utvrđena mogućnost izvedbe na stranom jeziku sukladno Odluci o izvedbi nastave na stranom jeziku za redovite
studente Sveučilišta u Dubrovniku, donesenoj na 147. sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku, održanoj 24. siječnja
2018.
5. Kolegije na stranom jeziku mogu prijaviti nastavnici Sveučilišta u Dubrovniku koji su ujedno i nositelji istovjetnih
kolegija propisanih važećim nastavnim programom na Sveučilištu u Dubrovniku, uz iznimku kolegija koji se ciljano
uvode za strane studente. U izvedbi nastave nositeljima mogu pomagati drugi nastavnici koji na Sveučilištu u
Dubrovniku sudjeluju u izvedbi nastave propisane važećim nastavnim programom.
6. Vrednovanje izvedbe nastave na stranom jeziku provodi se putem studentskih evaluacija na kraju svakog semestra.
Ako nastavnik za isti kolegij dva puta dobije prosječnu ocjenu manju od 3,0 on taj kolegij na stranom jeziku ne može
izvoditi iduće dvije akademske godine. Također, ako nastavnik tijekom jedne akademske godine za dva ili više
kolegija koja je izvodio na stranom jeziku dobije prosječnu ocjenu manju od 3,0 on iduće akademske godine ne može
izvoditi kolegije na stranom jeziku. Ocjene se uzimaju u obzir ako je u anketi sudjelovalo najmanje 3 studenta i
barem 50% studenata upisanih na kolegij.
7. Ako je nastavnik uredno održao nastavu na stranom jeziku u smislu ove Odluke, nakon završenog semestra
dodijelit će mu se jednokratna novčana naknada u neto iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pet tisuća kuna). Iznimno,
ako za isti kolegij nastavnik po drugi put dobije prosječnu ocjenu manju od 3,0 novčana naknada će se umanjiti i
iznositi 3.000,00 kuna (slovima: tri tisuća kuna) neto. Evidencija nastave na stranom jeziku obavlja se na isti način
kao i za nastavu na hrvatskom jeziku (obrazac F 04-4), a raspored nastave mora biti objavljen prije njenog početka.
Evidenciju o održanoj nastavi i evidenciju o nazočnosti studenata, uz nastavnika supotpisuje čelnik sastavnice te
dostavlja prorektoru zaduženom za međunarodnu suradnju. Prorektor prikuplja evidencije, utvrđuje je li nastava
održana u skladu s ovom Odlukom te daje prijedlog rektoru za izdavanje naloga za isplatu naknade nastavnicima.
8. Ako se za pohađanje nastave na stranom jeziku prijavi manje od pet stranih studenata, nastava se može održati
konzultativno. Nastavnici koji održavaju konzultantivnu nastavu za strane studente dužni su obaviti najmanje sedam
(7) termina konzultacija tijekom semestra te na obrascu F 04-16 voditi evidenciju o održanim konzultacijama.
Evidenciju svojim potpisom ovjeravaju student i nastavnik. Po završetku semestra evidencija se dostavlja pročelniku
odjela, a pročelnik odjela je supotpisuje i dostavlja prorektoru zaduženom za međunarodnu suradnju. Za
konzultativni oblik nastave, nastavniku će se nakon završenog semestra i obavljenog ispita dodijeliti jednokratni
novčani neto iznos od 500,00 kuna (slovima: pet stotina kuna) za svakog studenta s kojim je obavio konzultativnu
nastavu. Iznimno, ako za isti kolegij nastavnik po drugi put dobije prosječnu ocjenu manju od 3,0 gornji iznos će se
umanjiti i iznositi 300,00 kuna (slovima: tri stotine kuna) neto. Nakon provjere jesu li ispunjeni uvjeti, prorektor
predlaže rektoru izdavanje naloga za isplatu naknade nastavnicima.
9. Izvedba kolegija na stranom jeziku započinje zajedno s pripadnom nastavom na hrvatskom jeziku. Sukladno
Erasmus+ programskim pravilima studentima se dopušta promjena Ugovora o učenju unutar dva tjedna od početka
nastave. Ukoliko nakon tog perioda dođe do promjene broja studenta na pojedinom kolegiju te se kolegij neće više
izvoditi, nastavniku će se isplatiti proporcionalan iznos naknade iz točaka 7. i 8. ove Odluke, a za nastavu održanu
tijekom prva dva tjedna.
10. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.
11. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o izvedbi nastave na stranom jeziku broj: 645-16/17
koju je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj 140. sjednici održanoj 25. travnja 2017.
ad 17.
a) Donošenje Odluke o imenovanju članova radne skupine za Pilot programske ugovore
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Odluke o imenovanju članova radne skupine za Pilot
programske ugovore.
Uvodno izvješće: D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju članova radne skupine za Pilot programske ugovore
1. Imenuju se članovi radne skupine za provedbu mjera i aktivnosti te praćenje realizacije općih i posebnih
ciljeva u svrhu poboljšanja u sustavu nastave i studija
te unapređenja kvalitete upravljanja visokim
učilištima, u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor za poslovanje, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, pročelnica Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
- doc. dr. sc. Žarko Koboević, pročelnik Pomorskog odjela

- izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević, pročelnica Odjela za elektrotehniku i računarstvo
- doc. dr. sc. Marijana Pećarević, pročelnica Odjela za akvakulturu
- prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik Odjela za komunikologiju
- doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, pročelnica Odjela za umjetnost i restauraciju
- Jakša Ćebo, predstavnik studenata
- Matej Trpin, dipl. iur., voditelj ureda za kvalitetu
- Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik.
2. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjivat će se danom donošenja.
3. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka broj 433-8/17. od 22. ožujka 2017.
b) Donošenje Odluke o izmjeni odluke o imenovanju Povjerenstva za učenje na daljinu Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o imenovanju Povjerenstva za
učenje na daljinu Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće: D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za učenje na daljinu Sveučilišta u Dubrovniku
U Odluci o imenovanju Povjerenstva za učenje na daljinu broj 645-18/17. koju je donio Senat Sveučilišta u
Dubrovniku na svojoj 140. sjednici održanoj 24. travnja 2017., mijenja se sastav Povjerenstva tako da se:
- pod rednim brojem 1. umjesto izv. prof. dr. sc. Ivane Pavlić imenuje izv. prof. dr. sc. Nebojša Stočić, prorektor za
poslovanje, za predsjednika Povjerenstva, a
- pod rednim brojem 14. umjesto dosadašnjeg člana Povjerenstva, predstavnika studenata Marka Plavčića, imenuje
se Jakša Ćebo, predsjednik Studentskog zbora.

ad 18.

Donošenje Odluke o iznosima naknada vanjskim suradnicima za akademsku 2018. / 2019. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Odluke o visini naknade (satnice) nastavnicima –
vanjskim suradnicima kojima je povjerena izvedba nastave na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
U raspravi su sudjelovali:P. Maldini i M. Brautović.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o visini naknade (satnice) nastavnicima – vanjskim suradnicima kojima je povjerena izvedba nastave
na Sveučilištu u Dubrovniku
I.
Nastavniku kojem je, kao vanjskom suradniku, temeljem izvedbenog plana nastave, povjerena izvedba nastave na
preddiplomskim sveučilišnom studiju, diplomskom sveučilišnom studiju, preddiplomskom stručnom studiju i
specijalističkom stručnom studiju koji su ustrojeni i koji se izvode na Sveučilištu u Dubrovniku, naknada za održanu
nastavu obračunava se i isplaćuje u slijedećim iznosima:
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Znanstveno-nastavna, umjetničko – nastavna, nastavna,
suradnička i stručna zvanja
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Redoviti profesor
Izvanredni profesor
Docent
Profesor visoke škole
Viši predavač
Predavač
Stručni suradnik

Predavanja
250,00
200,00
170,00
150,00
140,00
120,00
100,00
-

HRK neto/sat
Seminari
125,00
100,00
85,00
75,00
70,00
60,00
50,00
-

Vježbe

50, 00

U smislu ove Odluke izvedba nastave uključuje: predavanja, konzultacije, mentorstvo, pregled seminarskih radova,
ispite, kolokvije i terensku nastavu (ako je primjenjivo), a sve to sukladno studijskom programu i izvedbenom planu
nastave.

II.
Nastavniku-vanjskom suradniku, izvedba nastave na Sveučilištu u Dubrovniku povjerava se uz suglasnost njegove
matične ustanove zaposlenja, osim u slučaju izvedbe zajedničkih ili združenih studija.
III.
Povjerenu nastavu nastavnik - vanjski suradnik dužan je uredno i osobno izvesti sukladno studijskom programu i
izvedbenom planu nastave, a posebnu pozornost dužan je posvetiti radu sa studentima, poticanju njihova samostalnog
rada i kreativnosti, i uključivati ih u stručni i znanstveni rad.
IV.
Ukupan iznos naknade Sveučilište u Dubrovniku obračunava i isplaćuje nastavniku-vanjskom suradniku nakon
obavljenog rada, u jednokratnom iznosu, uplatom ukupnog iznosa naknade u korist njegovog IBAN-a. Izračun
ukupnog iznosa naknade koji uključuje fiskalne obveze u skladu s zakonom i propisima (propisane poreze, prireze,
doprinose i slično), obavlja Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta u Dubrovniku temeljem evidencije o
ukupnom broju održanih sati nastave tijekom semestra koja se vodi na propisanom obrascu.
V.
Odluka (broj: 2349-1/08. od 22. studenoga 2008.) o visini naknada nastavnika i stručnih suradnika preddiplomskog
stručnog studija Sestrinstvo i specijalističkog diplomskog studija Kliničko sestrinstvo te Odluka o izmjeni i dopuni te
Odluke (broj: 1988-2/16. od 13. prosinca 2016.), ostaju na snazi.
VI.
Ova Odluka primjenjivat će se počevši od akademske 2018. / 2019. godine i vrijedi do opoziva ili donošenja nove
Odluke.

ad 19. Donošenje odluke o imenovanju predstojnika / predstojnice Zavoda za mediteranske kulture za razdoblje od
dvije godine
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je rektorov prijedlog od 26. travnja 2018. za imenovanje dr. sc. Mare
Marić predstojnicom Zavoda za mediteranske kulture za naredno dvogodišnje razdoblje i prijedlog Odluke Senata o
imenovanju.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Doc. dr. sc. Mara Marić imenuje se za predstojnicu Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku za
mandatno razdoblje od dvije godine.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 20.

Donošenje odluke o raspisivanju internog poziva za izbor glavnih urednika znanstvenih časopisa Sveučilišta
u Dubrovniku: „Naše more“, „Ekonomska misao i praksa“ i „Medianali“ te imenovanju Povjerenstava za
provedbu postupka izbora glavnih urednika tih časopisa

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu od 17.
travnja 2018. za imenovanje članova povjerenstava za provedbu postupka izbora glavnih urednika časopisa te Prijedlog
Odluke Senata o raspisivanju internog poziva za podnošenje kandidatura za glavne urednike časopisa Sveučilišta u
Dubrovniku.
Uvodno izvješće: M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o raspisivanju internog poziva za podnošenje kandidatura za glavne urednike časopisa Sveučilišta u Dubrovniku
1. Raspisuje se interni poziv za podnošenje kandidatura za glavne urednike časopisa Sveučilišta u Dubrovniku: „Naše more“,
„Ekonomska misao i praksa“ i „Medianali“.
2. Glavni urednici časopisa Sveučilišta u Dubrovniku moraju biti osobe izabrane u znanstveno zvanje u znanstvenom području
časopisa, a prednost u izboru glavnog urednika imaju osobe s prethodnim iskustvom rada u izdavaštvu i publikaciji radova, te koje
posjeduju uredničke kvalifikacije u skladu sa Standardima MZO.

3. Kandidati za glavne urednike, uz prijavu trebaju priložiti svoj program uređivačke koncepcije časopisa i dokaze o ispunjavanju
uvjeta iz točke 2. ove Odluke.
4. Kandidati za glavne urednike svoje prijave s propisanom dokumentacijom dostavljaju u rektorat Sveučilišta u Dubrovniku,
Branitelja Dubrovnika 29, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava za glavnog urednika časopisa (navesti kojeg)“ i to osobno na
protokol ili poštanskom preporučenom pošiljkom u roku od 30 dana od objave poziva na mrežnim stranicama Sveučilišta.
5. Za pregled i analizu zaprimljenih kandidatura za glavne urednike te izradu izvješća s prijedlogom za odabir najboljeg kandidata,
imenuju se sljedeća Povjerenstva:
a) Za časopis „Naše more“ , Povjerenstvo u sastavu:
- doc. dr. sc. Žarko Koboević, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Martin Lazar , član
- izv. prof. dr. sc. Mate Jurjević, član.
b) Za časopis „Ekonomska misao i praksa“ , Povjerenstvo u sastavu:
- prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, član
- doc. dr. sc. Marija Martinović, član.
c) Za časopis „Medianali“ , Povjerenstvo u sastavu:
- prof. dr. sc. Pero Maldini, predsjednik
- izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, član,
- doc. dr. sc. Marijana Musladin, član.
6. Odluke o imenovanju glavnih urednika časopisa donijet će Senat na temelju izvješća povjerenstava iz točke 5. ove Odluke.

ad 21.

Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktorandice Barbare Đurasović
„Prava Crvena Hrvatska i Čisti pravaši“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Ćosića.

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je Prijedlog Voditeljice poslijediplomskog dopktorskog studija Povijest
stanovništva doc. dr. sc. Irene Ipšić od 20. travnja 2018., a za imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada
doktorandice Barbare Đurasović.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
ODLUKU
o imenovanju povjerenstva za ocjenu doktorskog rada
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada doktorandice Barbare Đurasović, s temom „Prava Crvena
Hrvatska i Čisti pravaši“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Ćosića, u sastavu:
1. prof. dr. sc. Stjepan Matković, predsjednik, Hrvatski Institut za povijest
2. prof. dr. sc. Ivo Banac, član, (u mirovini), filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
3. prof. dr. sc. Gordana Vilović, član, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
ad 22.
a) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Mara Ćorka u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje brodogradnja, grana konstrukcija plovnih i pučinskih objekata
(2.02.01)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za znanstveno područje tehničkih znanosti
polja strojarstva, brodogradnje, pomorskog prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike od 21. siječnja
2015. o izboru dr. sc. Mara Ćorka u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika; Izvješće Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja
uvjeta (nastavna i stručna komponenta) od 13. ožujka 2018.; Zapisnik o nastupnom predavanju od 4. travnja 2018. i Izvješće
Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 27. travnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
o izboru u znanstveno – nastavno zvanje
Dr. sc. Maro Ćorak izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje brodogradnja, grana konstrukcija plovnih i pučinskih objekata (2.02.01)
b) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Deana Kontića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grane kineziologija sporta (5.10.02) i kineziološka
edukacija (5.10.03)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
pedagogije, logopedije,edukacijsko rehabilitacijske znanosti i kineziologije o izboru dr. sc. Deana Kontića u znanstveno

zvanje znanstvenog suradnika od 29. svibnja 2017.; Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente od 5.
ožujka 2018. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 9. ožujka 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izboru u znanstveno-nastavno zvanje
Dr. sc. Dean Kontić izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvene grane: kineziologija sporta (5.10.02) i kineziološka
edukacija (5.10.03) na Sveučilištu u Dubrovniku.
c) Donošenje odluke o izboru mr. sc. Sandre Didović Baranac u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grane: anglistika (6.03.06) i germanistika (6.03.05)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu od 12. ožujka 2018. i Odluka Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 19.
travnja 2018. kojom se daje pozitivno mišljenje o ispunjavanju uvjeta za izbor mr. sc. Sandre Didović Baranac u nastavno
zvanje višeg predavača.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izboru u nastavno zvanje
Mr. sc. Sandra Didović Baranac, izabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno
područje humanističke znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvene grane anglistika (6.03.06) i germanistika
(6.03.05) na Sveučilištu u Dubrovniku.
d) Donošenje odluke o izboru Dragutina Petkovića, dr. med. u naslovno zvanje predavača za znanstveno područje
medicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grana otorinolarignologija (3.02.21)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Izvješće Povjerentva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor Dragutina
Petkovića dr. med. u nastavno zvanje predavača od 18. listopada 2017.; Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Osijeku od 23. listopada 2017.; Zapisnik i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 20. travnja
2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izboru u naslovno nastavno zvanje
Dragutin Petković, dr. med. izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana otorinolaringologija (3.02.21) na
Sveučilištu u Dubrovniku.
e) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Mire Ivanković, pri. dr. med. u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje medicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grana neurologija (3.02.30)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su:Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva o izboru
dr. sc. Mire Ivanković u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika od 13. ožujka 2015.; Ocjena nastavne i stručne
djelatnosti; Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku od 29. svibnja 2017. i Izvješće
Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 14. svibnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izboru u naslovno znanstveno-nastavno zvanje
Dr. sc. Mira Ivanković, prim. dr. med., izabire se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana neurologija
(3.02.30) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 23.
a) Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u postupku
izbora dr. sc. Stijepa Letunića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u interdisciplinarnom
području, polja: ekonomija (5.01) i filozofija (6.01)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su:Odluka Matičnog odbora za interdisiplinarno područje (znanost,
umjetnost) o izboru dr. sc. Stijepa Letunića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika od 2. ožujka 2018. i Prijedlog
Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 26. travnja 2018. za imenovanje Povjerenstva za ocjenu
nastavne i stručne komponente i ocjenu nastupnog predavanja.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Stijepa Letunića u znanstveno-nastavno zvanje docenta u
interdisciplinarnom području, polja ekonomija (5.01) i filozofija (6.01), a po natječaju objavljenom u Narodnim
novinama br. 20 od 8. ožujka 2017., u sastavu:
doc. dr. sc. Ivo Šperanda, predsjednik
doc. dr. sc. Davor Ljubimir, član
doc. dr. sc. Marija Martinović, članica
doc. dr. sc. Marija Bečić, zamjenska članica
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidat uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje docenta za u interdisciplinarnom području, polja ekonomija (5.01) i filozofija ( ocijeniti
nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
b) Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u postupku
izbora dr. sc. Kruna Bonačića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) grana ribarstvo (4.01.14)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma o izboru dr. sc. Kruna
Bonačića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika od 1. ožujka 2018.; Prijedlog Stručnog vijeća za akvakulturu za
imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente i ocjenu nastupnog predavanja od 25. travnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Kruna Bonačića u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14), a po natječaju
objavljenom u Narodnim novinama od 26. srpnja 2017., u sastavu:
doc. dr. sc. Tatjana Dobroslavić, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Sanja Tomšić, članica
prof. dr. sc. Branko Glamuzina, član
doc. dr. sc. Marijana Pećarević, zamjenska članica
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidat uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija),
grana ribarstvo (4.01.14), ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
ad 24.
a) Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija
(5.01.05)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju za raspisivanje natječaja od 28. ožujka 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.

Senat je jednoglasno donio:
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija
(5.01.05)
b) Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i
menadžment (5.01.04)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju za raspisivanje natječaja od 23. travnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i
menadžment (5.01.04)
c) Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i
teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija ( 6.05.01)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i
restauraciju za raspisivanje natječaja od 1. ožujka 2018.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i
teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija ( 6.05.01)
ad 25.

Raspisivanje natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, po jednog zaposlenika za:
a) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: organizacija i menadžment (5.01.04)
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: opća ekonomija (5.01.06)
c) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: marketing (5.01.12)
d) umjetničko znanstveno područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (7.04.02)

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Odluka Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o upravljanju
ljudskim resursima u 2018. godini koja je donesena na sjednici Stručnog vijeća tog odjela održanoj 16. siječnja 2018. i
Zaključak Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 19. siječnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je s dvanaest glasova za i jednim suzdržanim donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, po jednog zaposlenika za:
a) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: organizacija i menadžment (5.01.04)
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: opća ekonomija (5.01.06)
c) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: marketing (5.01.12)
d) umjetničko znanstveno područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (7.04.02)
Raspisivanje natječaja za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje
ad 26.
humanističkih znanosti, polje filologija, grane: romanistika (6.03.04) i germanistika (6.03.05).
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je Plan upravljanja ljudskim resursima Centra za jezike Sveučilišta u
Dubrovniku od 21. siječnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grane: romanistika (6.03.04) i germanistika (6.03.05).

ad 27. Raspisivanje natječaja za prijam jednog zaposlenika u radni odnos i izbor u znanstveno nastavno zvanje i na
radno mjesto docenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01) .
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno docenta za područje prirodnih znanosti,
polje matematika (1.01) .
Zaključeno u 15,55 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik

