Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1780-1/17
U Dubrovniku, 4. prosinca 2017.

Zapisnik
sa 145. sjednice Senata održane 4. prosinca 2017. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 12:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Brailo - Šćepanović, M., Brautović, M., Burum, N., Đurđević–Tomaš, I.,
Jasprica, N., Koboević, Ž., Mirošević, M., Palunko, I., Pećarević, M., Svilokos, T., Tomšić, S., Vojvodić, K. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Jurjević, M., Matošić, M., Maldini, P., Plavčić, M. i Uskoković, S.
Sjednici su nazočili: prorektori Lazar, M. i Stojčić, N., Ivušić, D. - glavni tajnik, Marinović, A. – voditeljica Ureda za kadrovske
poslove, Trpin, M. – voditelj Ureda za kvalitetu i Ćebo, J. - studentski pravobranitelj.
Senat je jednoglasno prihvatio sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa 144. sjednice Senata održane 13. studenoga 2017. i izvanredne sjednice Senata održane 24. studenoga
2017.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 13. studenoga do 4. prosinca 2017.
3. Donošenje:
a) Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeljivanju „A“ kategorije državnih stipendija redovitim studentima
Sveučilišta u Dubrovniku
b) Odluke o broju i visini mjesečnih iznosa „A“ kategorije državnih stipendija
c) Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu „A“ kategorije državne stipendije redovitim studentima Sveučilišta u
Dubrovniku
d) Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija najboljim studentima I. godine preddiplomskih studija na razini
Sveučilišta
4. Donošenje:
a) Izmjene Pravilnika o dododjeljivanju stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno –
ekonomskog statusa
b) Odluke o broju i visini mjesečnih iznosa stipendija koje se dodjeljuju studentima slabijeg socijalno – ekonomskog statusa
c) Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno
ekonomskog statusa
d) Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu stipendija studentima slabijeg
ekonomsko socijalnog statusa
5. Izmjena i dopuna Plana nabave Sveučilišta za 2017.
6. Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta
7. Razmatranje prijedloga Sporazuma o zajedničkom izvođenju studija javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj te Sveučilišta u
Mostaru
8. Analize:
a) strukture generacije studenata upisane akademske 2017. / 2018. u I. godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u
Dubrovniku
b) rezultata upisa studenata u I. godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku od akademske 2013./2014. do
akademske 2017. / 2018. godine
c) rezultata upisa studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku od akademske 2013./2014. do
akademske 2017. / 2018. godine
9. Ocjena rada asistenata i poslijedoktoranada u akademskoj 2016. / 2017. godini
10. Raspisivanje Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija za akademsku 2018. / 2019. godinu.
11. Imenovanje Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana
12. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada pristupnice Julijane Antić Brautović s temom: „Prevlaka i istočni dio
Konavala u pregovorima o razmjeni teritorija između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i SRJ od 1992. do 1996. godine“
(mentor: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić) te utvrđivanje mjesta, datuma i vremena održavanja obrane rada
13. Donošenje Odluke o projektnom korištenju zemljišta na pokušalištu Čibača

14. Imenovanje Povjerenstava za provedbu postupaka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto:
a) poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)
b) asistenta za područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)
c) asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)
15. Donošenje odluke o ponovnom izboru doc. dr. sc. Alena Brkovića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
područje prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika (1.02.06)
16. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za
područje društvenih znanosti, polje informacijskle i komunikacijske znanosti, grana novinarstvo (5.04.09)
17. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02)
18. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika a u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04)
19. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10)
20. Raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i
visokog obrazovanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika (1.05.02).
Ad 1.
Zapisnik sa 145. sjednice Senata održane 13. studenoga 2017. i izvanredne sjednice Senata održane 24. studenoga 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su zapisnici sa sjednica Senata održanih 13. i 24. studenoga 2017.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaćaju se zapisnici sa 145. sjednice Senata održane 13. studenoga 2017. i izvanredne sjednice Senata održane 24.
studenoga 2017.
Ad 2.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 13. studenoga do 4. prosinca 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima u razdoblju između dvije
sjednice Senata.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima, u razdoblju od 13. studenoga do 4. prosinca 2017., prima se na znanje.

Ad 3.
a) Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeljivanju „A“ kategorije državnih stipendija redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeljivanju „A“
kategorije državnih stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeljivanju „A“ kategorije stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
Članak 1.
U članku 7. stavku 1. točki 1. iza riječi „viši“ stavlja se točka, a briše se dio teksta u nastavku koji glasi: „te da po težinskoj
prosječnoj ocjeni položenih ispita u prethodnoj godini spadaju među 10% najboljih studenata na svojoj godini studija na
svojem odjelu.“
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Članak 2.
U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi: „Prijave za dodjelu „A“ kategorije državnih stipendija podnose se osobno ili
poštom na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Rektorat, Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik.“
Članak 3.
Ovaj Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeljivanju „A“ kategorije stipendija redovitim studentima Sveučilišta u
Dubrovniku stupa na snagu danom donošenja.
Članak 4.
Ovlašćuje se glavni tajnik Sveučilišta za izradu pročišćenog teksta Pravilnika o dodjeljivanju „A“ kategorije stipendija
redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku i njegovu objavu na službenim internetskim stranicama Sveučilišta.
b) Donošenje Odluke o broju i visini mjesečnih iznosa „A“ kategorije državnih stipendija
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Odluke o broju i visini mjesečnih iznosa „A“ kategorije državnih
stipendija.
Uvodno izvješće dao je D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
I.
Sredstva u iznosu od 158.400,00 kuna za kategoriju „A“ državnih stipendija na Sveučilištu u Dubrovniku raspodijeljuju
se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Naziv sveučilišnog odjela
Pomorski odjel
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Odjel za elektrotehniku i računarstvo
Odjel za akvakulturu
Odjel za komunikologiju
Odjel za umjetnost i restauraciju
Studij Povijest Jadrana i Mediterana
Sveučilište (brucoši)

Visina mjesečnog iznosa
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1
1.100,00

Broj stipendija
Ukupno mjesečno kn
2
2.200,00
2
2.200,00
2
2.200,00
2
2.200,00
2
2.200,00
2
2.200,00
1.100,00
3
3.300,00
17.600,00

Napomene:
Izračun: 17.600,00 kuna (ukupna mjesečna masa) x 9 mjeseci u 2018. = 158.400,00 kuna.
Neoporezivi iznos stipendija prema Pravilniku o porezu na dohodak = do 1.600,00 kuna
Po jedna stipendija dodjeljuje se na svakom sveučilišnom odjelu studentima preddiplomskih i diplomskih studija, jedna stipendija
najboljem studentu na preddiplomskom studiju „Povijest Jadrana i Mediterana“, a tri stipendije dodjeljuju se „brucošima“ prema
sveukupno najboljim rezultatima u razredbenom postupku na razini Sveučilišta.

II.
Ako se stipendije na nekom odjelu ne dodjele, Senat može nedodjeljenje stipendije preraspodijeliti drugim odjelima ili
Sveučilištu ne mijenjajući namjenu sredstava.
c) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu „A“ kategorije državne stipendije redovitim studentima
Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Natječaja za dodjelu „A“ kategorije državne stipendije redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2017. / 2018. godini.
Uvodno izvješće dao je D. Ivušić.
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Senat je jednoglasno donio odluku kojom se raspisuje
Natječaj
I. Opće odredbe
Sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u
Dubrovniku u akademskim godinama 2015/2016., 2016. / 2017. i 2017. / 2018. sklopljenog 12. studenoga 2015. između
Sveučilišta u Dubrovniku i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a kojim su, između ostaloga, osigurana sredstva za
dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta, Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na svojoj 145. sjednici održanoj 4.
prosinca 2017. donio je odluku da će se za akademsku 201. / 2018. godinu dodijeliti 16 stipendija najboljim redovitim
studentima preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta.
Stipendije će se isplaćivati u mjesečnim iznosima od po 1.100,00 kuna, a u razdoblju siječanj – rujan 2018. (devet mjeseci)
i to po jedna stipendija najboljim studentima na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na svakom
sveučilišnom odjelu (ukupno 12 stipendija), jedna stipendija najboljem studentu na preddiplomskom studiju Povijest
Jadrana i Mediterana te tri stipendije na razini Sveučilišta za najbolje rangirane studente za upis u prvu godinu
preddiplomskog studija.
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodjeljivanju kategorije „A“ državnih stipendija redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku koji je donio Senat Sveučilišta.
Studenti koji se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju
provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli državne stipendije te da će se rang-liste studenata koji su ostvarili pravo
na državnu stipendiju objaviti na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku.
U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli državne stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati niti
jednu drugu stipendiju.
II. Opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za dodjelu stipendije
Za dodjelu kategorije „A“ državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju:
a) opće uvjete:
1) da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju
hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice
2) da imaju status redovitoga studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima i/ili diplomskim sveučilišnim studijima
Sveučilišta u Dubrovniku, što se dokazuje prijavnim obrascem kojega ovjerava Sveučilište
3) da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine
b) posebni uvjet: da spadaju među 10% najbolje plasiranih studenata u razredbenom postupku ili da su oslobođeni
razredbenog postupka (za studente koji su upisali prvu godinu studija).
III. Tko se ne može natjecati za dodjelu stipendije
Za dodjelu „A“ kategorije državne stipendije ne mogu se natjecati studenti:
1) koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini
2) koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih
godina iznosi manje od 45
3) koji su u akademskoj godini prijave na natječaj po drugi put u statusu redovitog studenta upisali prvu godinu studija
na istoj razini studija
4) koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitog studenta upisivali studijski program na istoj razini studija
5) koji imaju prekid studija na tom studijskom programu, osim slučajeva mirovanja obveza studenta
6) koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u godini u kojoj se provodi natječaj.
IV. Provedba postupka
Natječaj za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija provode povjerenstva za provedbu javnoga natječaja za dodjelu
kategorije „A“ na razini sveučilišnih odjela i Povjerenstvo za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija na razini
Sveučilišta.
Tekst natječaja za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta u
Dubrovniku i na oglasnim pločama sveučilišnih odjela.
S ciljem osiguranja transparentnosti postupka, rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju
objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta.
U roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste studenti pristupnici mogu podnijeti pisani prigovor Senatu na rang
listu.
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Odluku o dodjeli državnih stipendija donosi rektor na temelju konačne liste dobitnika kategorije „A“ državne stipendije.
Sa svakim studentom kojem je dodijeljena stipendija, Sveučilište sklapa ugovor kojim se reguliraju prava i obveze
Sveučilišta i studenta.
Primjer obrasca ugovora o dodjeli kategorije „A“ državne stipendije objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta
zajedno s objavom natječaja.
V. Podnošenje prijava
Prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, dostavljaju se osobno ili poštom Sveučilištu u Dubrovniku, Branitelja
Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" i naznakom sveučilišnog odjela na kojem
je student upisan.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku.
Prijava treba biti ovjerena od strane pročelnika odnosnog odjela.
Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se počevši od 5. do 19. prosinca 2017. zaključno. Kao
datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi ili datum prijama u urudžbenom
zapisniku Sveučilišta ako je prijava osobno uručena.
Prijave s neovjerenim obrascem, nepotpunom dokumentacijom, podnesene izvan propisanog roka te prijave u kojima
podaci u prijavi nisu istovjetni podacima u priloženoj dokumentaciji, neće se razmatrati.
d) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija najboljim studentima I. godine preddiplomskih
studija na razini Sveučilišta
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog članova Povjerenstva za dodjelu stipendija najboljim studentima I.
godine preddiplomskih studija na razini Sveučilišta.
Uvodno izvješće dao je D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Za provedbu postupka po natječaju za dodjeljivanje kategorije „A“ državnih stipendija najboljim redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku¸koji su upisali prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 2017.
/ 2018. godini, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor za poslovanje, predsjednik
- Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik, član
- predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, član.
2. Povjerenstvo utvrđuje jedinstvenu listu najbolje rangiranih studenata upisanih u prvu godinu sveučilišnih
preddiplomskih studija na razini Sveučilišta i dostavlja izvješće Senatu s prijedlogom konačne liste.
Ad 4.
a) Donošenje izmjene Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg
socijalno – ekonomskog statusa
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno – ekonomskog statusa.
Uvodno izvješće dao je D. Ivušić.
U raspravi je sudjelovao J. Ćebo.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o izmjeni Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
slabijeg socijalno - ekonomskog statusa
Članak 1.
U članku 5. stavku 1. točki 1., članku 5. stavku 2., članku 10. stavku 1. alineji 1., članku 11. stavku 1. i 2. Pravilnika o
dodjeljivanju stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno - ekonomskog statusa, riječi
„zajedničkog domaćinstva“ zamjenjuju se rječju „obitelji“.
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Članak 2.
Ovaj Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg
socijalno - ekonomskog statusa stupa na snagu danom donošenja.
Članak 3.
Ovlašćuje se glavni tajnik Sveučilišta za izradu pročišćenog teksta Pravilnika o dodjeljivanju „A“ kategorije stipendija
redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku i njegovu objavu na službenim internetskim stranicama Sveučilišta.
b) Donošenje odluke o broju i visini mjesečnih iznosa stipendija koje se dodjeljuju studentima slabijeg socijalno –
ekonomskog statusa
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Odluke o broju i visini mjesečnih iznosa stipendija koje se
dodjeljuju studentima slabijeg socijalno – ekonomskog statusa u akademskoj 2017. / 2018. godini.
Uvodno izvješće dao je D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Sredstva u iznosu od 45.000,00* kuna za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg
socijalno - ekonomskog statusa (E – stipendije) za akademsku 2017./2018. godinu raspodjeljuju se:
Naziv stipendije
E- stipendija

Visina mjesečnog iznosa

Broj stipendija

1.000,00
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Ukupno mjesečno kuna
5.000,00

Napomene:
Izračun: 5.000,00 kuna (ukupna mjesečna masa) x 9 mjeseci u 2018. = 45.000,00 kuna
Neoporezivi iznos stipendija prema Pravilniku o porezu na dohodak = do 1.600,00 kuna

c) Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
slabijeg socijalno ekonomskog statusa
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima Sveučilišta u
Dubrovniku slabijeg socijalno ekonomskog statusa za akademsku 2017. / 2018. godinu.
Uvodno izvješće dao je D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio odluku kojom se raspisuje
Natječaj
I. Opće odredbe
Senat Sveučilišta u Dubrovniku raspisuje Natječaj za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i
diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno–ekonomskog statusa za akademsku
2017./2018. godinu, a sukladno potpisanom Ugovoru o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima
studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama
2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. kojim se Sveučilište u Dubrovniku obvezalo da će 1% doznačenih sredstava po
Ugovoru koristiti i za olakšanje pristupa studiju studentima slabijeg socijalno–ekonomskog statusa.
Dodjeljuje se pet (5) stipendija u mjesečnim iznosima od po 1.000,00 kuna, a za razdoblje siječanj – rujan 2018. (devet
mjeseci).
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima Sveučilišta u
Dubrovniku slabijeg socijalno–ekonomskog statusa.
Studenti koji se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju
provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli stipendije.
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II. Opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za dodjelu stipendije
Za dodjelu stipendije mogu se natjecati studenti Sveučilišta u Dubrovniku koji ispunjavaju opće uvjete:
- da imaju status redovitoga studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima ili diplomskim sveučilišnim studijima
Sveučilišta u Dubrovniku, što se dokazuje prijavnim obrascem kojega ovjerava glavni tajnik Sveučilišta;
- da su studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa;
- da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju
hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;
Pod pojmom „slabiji socijalno - ekonomski status“ smatra se da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji studenta
pristupnika u protekloj godini ne prelazi 70% proračunske osnovice.
III. Tko se ne može natjecati za dodjelu stipendije
Za dodjelu stipendije, ne mogu se natjecati studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u godini u kojoj se
provodi natječaj i studenti koji primaju neku drugu stipendiju.
IV. Podnošenje prijava
Prijave za dodjelu stipendija podnose se na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Rektorat, Branitelja Dubrovnika 29,
Dubrovnik, s naznakom „Natječaj za stipendiju“.
Prijave se podnose na obrascu koji se može preuzeti na recepcijama sveučilišnih zgrada na adresama: Ćira Carića 4,
Lapadska obala 7 i Branitelja Dubrovnika 41, a uz prijavu se prilaže propisana dokumentacija.
Prijave na natječaj za dodjeljivanje stipendija podnose se počevši od 5. do 19. prosinca 2017. zaključno. Kao datum
podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi ili datum prijama u urudžbenom zapisniku
Sveučilišta u Dubrovniku ako je prijava osobno uručena.
Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravodobno, s potpunom traženom dokumentacijom i u propisanome roku.
Prijava s nepotpunom dokumentacijom ili prijava koja ne bude podnesena u propisanome roku, neće se razmatrati.
Dopuna prijave izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava nije dopuštena.
Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.
V. Provedba postupka
Postupak po Natječaju provodi Povjerenstvo kojeg imenuje Senat, a sastoji se od pet članova, od kojih je jedan član
predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, kao predstavnik studenata.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj, te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava,
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang-liste i taj prijedlog dostavlja studentima pristupnicima.
Prijedlog rang-lista sadrži podatke o studentu (ime i prezime studenta, naziv sveučilišnog odjela, naziv preddiplomskoga
ili diplomskoga studija, godinu upisa na studij) i uputu o pravu na prigovor.
Povjerenstvo rangira studente pristupnike prema prosječnom mjesečnom prihodu po članu obitelji studenta pristupnika
od najnižeg (1. mjesto na rang listi) do najvišeg (posljednje mjesto na rang listi).
Ako dva ili više pristupnika imaju jednak prosječni mjesečni prihod po članu obitelji prednost/prvenstvo u rangiranju
dodjeljuje se studentu koji živi s više članova obitelji, a ako i tada studenti pristupnici imaju jednak status,
prednost/prvenstvo u rangiranju dodijelit će se studentu koji živi u obitelji s jednim roditeljem.
VI. Prigovor na rang listu
Nezadovoljan student pristupnik može, u roku od osam (8) dana od dana primitka prijedloga rang-liste, podnijeti pisani
prigovor Senatu.
U roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prigovora Senat donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili o odbijanju
prigovora, te posebnom odlukom utvrđuje konačnu listu dobitnika stipendije.
VII. Donošenje odluke o dodjeli stipendije
Odluku o dodjeli stipendije donosi rektor na temelju konačne liste dobitnika stipendije, a protiv te odluke nije dopušten
prigovor.
Sa studentom koji je na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka ostvario pravo na stipendiju, Sveučilište u Dubrovniku
sklapa ugovor o dodjeli stipendije kojim se uređuju međusobna prava i obveze Sveučilišta u Dubrovniku i studenta.
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d) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu stipendija studentima
slabijeg ekonomsko socijalnog statusa
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog članova Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za
dodjelu stipendija studentima slabijeg ekonomsko socijalnog statusa.
Uvodno izvješće dao je D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Za provedbu postupka po natječaju za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg
socijalno - ekonomskog statusa (E – stipendije) za akademsku 2017. / 2018. godinu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor za poslovanje - predsjednik
izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost, član
Inga Jelavić, dipl. oec., voditeljica Službe za financijsko – računovodstvene poslove, članica
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik, član
predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak po natječaju i dostavlja izvješće Senatu s
prijedlogom konačne liste.
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Ad 5.
Izmjena i dopuna Plana nabave Sveučilišta za 2017.
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2017.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjenama i dopunama Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2017.
I.

Plan nabave za 2017. godinu, u dijelu Nabava velike vrijednosti, dopunjuje se kao slijedi:
-

Red
br.

iza rednog broja 1. dodaje se stavka

Predmet nabave

Evidencijski
broj nabave

POSLOVNI OBJEKT - IZGRADNJA STUDENTSKOG DOMA
Izgradnja Studentskog doma
ponovljeni postupak

2.
II.

E-VV-1/2016

135.842.120,00

Planirana vrijednost
nabave
(iznos s PDV-om)

169.802.650,00

Vrsta postupka

otvoreni
postupak javne
nabave

Ugovor o javnoj
nabavi/okvirni
sporazum

Planirani
početak
postupka
javne nabave

Planirano
trajanje
ugovora o
javnoj
nabavi/ok
virnoga
sporazuma

12/2017

15 mjeseci

Ugovor o javnoj
nabavi

Napomena

42123

prije rednog broja 1. dodaje se stavka
Predmet nabave
Poklon bonovi za božićne i novogodišnje
blagdane

1.
-

Evidencijski broj
nabave
E-JN-91/2017

Procijenjena vrijednost nabave
(iznos bez PDV-a)
78.400,00

Planirana vrijednost nabave
(iznos s PDV-om)

Napomena

98.000,00

Konto
31213

iza rednog broja 68. dodaje se stavka
Predmet nabave
Dorada Troškovnika gradnje Kompleksa
studentskog doma

Evidencijski broj
nabave
E-JN-92/2017

Procijenjena vrijednost nabave
(iznos bez PDV-a)
170.000,00

Planirana vrijednost nabave
(iznos s PDV-om)

Napomena

212.500,00

II.

U jedinstvenom Planu nabave za 2017. godinu, redni brojevi iz prvoga stupca, stupanjem na snagu ovih dopuna, mijenjaju se prema prirodnom slijedu brojevnog niza.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku

Konto
4212

Plan nabave za 2017. godinu, u dijelu Nabava jednostavne vrijednosti, dopunjuje se kao slijedi:
-

69.

Procijenjena
vrijednost
nabave
(iznos bez PDVa)

Konto
42123

Ad 6.
Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta
Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
U raspravi je sudjelovao Ž. Koboević.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o izmjeni i dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Dubrovniku
Članak 1.
U Pravilniku o ustroju radnih mjesta (donesenom na sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku održanoj 29. ožujka 2004. i Izmjenama i
dopunama donesenim na 119. sjednici Senata održanoj 26. veljače 2015.) u glavi III. Organizacija rada u izvannastavnim djelatnostima
unose se sljedeće izmjene i dopune:
(1) U popisu radnih mjesta u Uredu za kvalitetu radno mjesto I. vrste - stručni suradnik se briše i uvodi se radno mjesto: Položaj
službenika I. vrste u Uredu za kvalitetu.
Položaj službenika I. vrste u Ureda za kvalitetu - 1 izvršitelj
Radno mjesto:

Položaj službenika I. vrste u Uredu za kvalitetu

Uvjeti:

• završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij prava,
(diplomirani pravnik ili magistar prava)

Neposredno odgovoran:

• 5 godina radnog iskustva
• aktivno znanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu
Rukovoditelju službe

Broj izvršitelja:

1

Poslovi:
organizira i obavlja sve administrativne i stručne poslove koji se odnose na sustav osiguravanja i unapređivanja sustava kvalitete na
Sveučilištu koji uključuje vrednovanja, ustroj i djelovanje sustava kvalitete na Sveučilištu u smislu važećeg Pravilnika o unutarnjem
sustavu osiguravanja i unapređenja kvalitete,
obavlja sve administrativne i stručne poslove za potrebe Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Sveučilišta u Dubrovniku u okviru nadležnosti Povjerenstva te u skladu s Poslovnikom rada i drugim aktima Povjerenstva,
organizira i obavlja sve poslove sukladno odredbama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu u
Dubrovniku i Pravilnika o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja,
prati akademsku kvalitetu Sveučilišta i njegovih sastavnica pruža aktivnu podršku sveučilišnim sastavnicama u postupcima
unapređenja sustava kvalitete, te koordinira provedbu evaluacijskih i samoevaluacijskih postupaka istraživanja kvalitete
obrazovanja,
surađuje sa Agencijom za znanost i visoko obrazovanje te koordinira provođenje postupaka vanjskog osiguravanja kvalitete,
koordinira stručnu suradnju između Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Sveučilišta odnosno sveučilišnih sastavnica,
koordinira stručnu suradnju s ovlaštenim certifikacijskim kućama s kojima Sveučilište sklopi ugovor radi recertifikacije sustava
kvalitete prema normi ISO 9001, te vršenja kontrolnih posjeta (nadzornih ocjena) za održavanje valjanosti certifikata,
prati propise, daje objašnjenja i pravna tumačenja zakonskih i podzakonskih propisa u vezi sa svojim djelokrugom rada, te
sudjeluje u izradi nacrta općih akata, ugovora i drugih dokumenata iz svoga djelokruga rada,
sudjeluje u izradi nacrta postupaka, obrazaca, radnih uputa, priručnika kvalitete i druge dokumentacije propisane normom ISO
9001, te organizira provjere (neovisne ocjene) sustava kvalitete Sveučilišta,
organizira pismohranu unutarnjeg sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete,
obavlja druge poslove koji po svojoj prirodi pripadaju sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku,
te poslove po nalogu rektora.
(2) U popisu radnih mjesta u Službi za administrativne i opće poslove, radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (glasnogovornica) se
briše i uvodi se novo radno mjesto:
1.2. Položaj službenika I. vrste u Uredu za odnose s javnostima

Položaj službenika I. vrste u Uredu za odnose s javnostima - 1 izvršitelj
Radno mjesto:

Položaj službenika I. vrste u Uredu za odnose s javnostima

Neposredno odgovoran:

• završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij odnosa s javnostima
• 5 godina radnog iskustva
• aktivno znanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu
Rukovoditelju službe

Broj izvršitelja:

1

Uvjeti:

Poslovi:
-

vođenje redovitih i izvanrednih susrete s novinarima,
asistiranje pri izradi politike i strategije ustanove radi njihove prilagodbe i predstavljanja javnosti,
planiranje i upravljanje medijskim kampanjama s ciljem iznošenja u javnosti dosljedne i dugoročne poruke
obrada novinarskih upita i pripremanje odgovora
dogovaranje intervjua, izjava i konferencija za novinare s nadređenim,
savjetovanje nadređenih i drugih djelatnika o odnosima s javnošću, posebno s medijima,
sastavljanje pisanih materijala,
praćenje i analiza medijskih objava,
prikupljanje informacija sa sastavnica Sveučilišta i drugih članova akademske zajednice koje treba objaviti u medijima ili na
službenim web stranicama, oglasnim pločama i sl.,
organizira konferencije za novinare i druga događanja,
sudjelovanje u izdavačkim aktivnostima,
osmišljavanje i analiziranje organizacije događaja, procjena njihovih učinaka te predlaganje novih rješenja i aktivnosti
dogovaranje uvjeta i smjernica praćenja medija
sudjelovanje u sastavljanju potrebnog pisanog materijala za medije, publikacije, promidžbeni materijal i ostalo.

(3) U popisu radnih mjesta u Službi za administrativne i opće poslove, iza radnog mjesta 1.2. unose se nova radno mjesta:
1.3. Položaj službenika I. vrste u Uredu za kadrovske poslove
1.4 Položaj službenika I. vrste u Uredu za poslove javne nabave
Radno mjesto u Službi za financijsko-knjigovodstvene i računovodstvene poslove radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za poslove
nabave se briše.
Položaj službenika I. vrste u Uredu za kadrovske poslove - 1 izvršitelj
Radno mjesto:

Položaj službenika I. vrste u Uredu za kadrovske poslove

Neposredno odgovoran:

• završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij društvenog smjera
• 5 godina radnog iskustva
• aktivno znanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu
Rukovoditelju službe

Broj izvršitelja:

1

Uvjeti:

Poslovi:
ustrojavanje i ažuriranje propisanih evidencija iz područja radnih odnosa,
izrada natječaja za zasnivanje radnog odnosa, za izbore u znanstveno-nastavna, znanstvena nastavna i umjetničko-nastavna zvanja,
priprema prijedloga: ugovora o radu, sporazuma o prestanku ugovora o radu, otkazivanje ugovora, sporazuma o ponudama
izmjena ugovora o radu, obavijesti o prestanku ugovora o radu, odluka o plaćama,
vođenje evidencija o zaposlenicima u papirnatom i elektroničkom obliku, prijava nadležnim institucijama te pohrana
dokumentacije
unos i ažuriranje zaposlenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru i vođenje kadrovske evidencije u CIRIS poslovnim sustavu,

-
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-

unos i ažuriranje podataka u Upisnik znanstvenika Ministarstva znanosti i obrazovanja
vođenje evidencije radnih sati zaposlenika,
izrada plana godišnjih odmora i poslova vezanih uz planiranje kadrova, njihov prijem u radni odnos, tijek i prestanak radnog
odnosa,
praćenje izobrazbe i usavršavanja zaposlenika te izrada organizacijskih standarda i drugih stručnih podloga za donošenje
organizacijskih akata u vezi s kadrovskom problematikom
obavljanje organizacijskih i administrativno-tehničkih poslova u pripremi sjednica Senata i Savjeta Sveučilišta
izrada statističkih i drugih potrebnih izvještaja iz djelokruga svoga rada
obavljanje ostalih poslova po nalogu neposredno nadređene osobe
Položaj službenika I. vrste u Uredu za poslove javne nabave – 1 izvršitelj
Radno mjesto:

Položaj službenika I. vrste u Uredu za poslove javne nabave

Uvjeti:

Neposredno odgovoran:

• završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij društvenog smjera
• važeći certifikat iz područja javne nabave
• 5 godine radnog iskustva
• aktivno znanje engleskog jezika
• poznavanje rada na računalu
Rukovoditelju službe

Broj izvršitelja:

1

Poslovi:
-

Stručni suradnik za poslove nabave obavlja stručne poslove koji se odnose na provedbu postupaka nabave i ugovaranje, odnosno
stjecanje roba i usluga i ustupanje radova pri čemu:
po nalogu ovlaštenih osoba dobavlja robu i usluge za potrebe Sveučilišta,
priprema i izrađuje dokumentaciju za nadmetanje prema zahtjevima ustrojbenih jedinica koji definiraju predmet nabave i
pripremaju troškovnike,
objavljuje i provodi postupke nabave,
sudjeluje u pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda,
izrađuje odluke o odabiru i poništenju, organizira potpisivanje ugovora o stjecanju roba, obavljanju usluga i ustupanju radova,
organizira distribuciju ugovora, vodi propisane evidencije o postupcima nabave, organizira čuvanje dokumentacije vezane na
nabavu,
prati zakonske i druge propise kojima se uređuju postupci nabave i ugovaranje, te obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu
nadređenih
Članak 3.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.
Razmatranje prijedloga Sporazuma o zajedničkom izvođenju studija javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj te
Sveučilišta u Mostaru
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je Zaključak Rektorskog zbora kojim se prihvaća prijedlog Sporazuma o
zajedničkom izvođenju studija javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj te Sveučilišta u Mostaru. Tekst Sporazuma Rektorski zbor
uputio je sveučilišnim senatima na raspravu.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
U raspravi su sudjelovali: M. Trpin, Ž. Koboević, M. Brailo Šćepanović i I. Đurđević Tomaš.
Senat je većinom glasova, uz jedan glas protiv (Ž. Koboević), donio
Odluku
Sveučilište u Dubrovniku prihvaća prijedlog Sporazuma o zajedničkom izvođenju studija javnih sveučilišta u Republici
Hrvatskoj te Sveučilišta u Mostaru i ovlašćuje rektora prof. dr. sc. Nikšu Buruma za potpisivanje tog Sporazuma.
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Ad 8.
a) Analiza strukture generacije studenata upisane akademske 2017. / 2018. u I. godinu preddiplomskih studija na
Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je Analiza strukture generacije studenata upisane akademske 2017. / 2018.
godine u I. godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku, a koju je izradila Služba za marketing Sveučilišta u
Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je M. Trpin.
U raspravi su sudjelovali: M. Brautović, M. Lazar, Ž. Koboević, N. Burum, I. Đurđević Tomaš i M. Marinović.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Analiza strukture generacije studenata upisane akademske 2017. / 2018. godine u I. godinu
preddiplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku.
Analiza se prilaže ovom zapisniku.
b) Analiza rezultata upisa studenata u I. godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku od akademske
2013./2014. do akademske 2017. / 2018. godine
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je Analiza rezultata upisa studenata u I. godinu preddiplomskih studija na
Sveučilištu u Dubrovniku od akademske 2013./2014. do akademske 2017. / 2018. godine, a koju je izradila Služba za marketing
Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Analiza rezultata upisa studenata u I. godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku od
akademske 2013./2014. do akademske 2017. / 2018. godine.
Analiza se prilaže ovom zapisniku.
c) Analiza rezultata upisa studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku od akademske
2013./2014. do akademske 2017. / 2018. godine
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je Analiza rezultata upisa studenata u I. godinu diplomskih studija na
Sveučilištu u Dubrovniku od akademske 2013./2014. do akademske 2017. / 2018. godine, a koju je izradila Služba za marketing
Sveučilišta u Dubrovniku.,
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Analiza rezultata upisa studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku od
akademske 2013./2014. do akademske 2017. / 2018. godine.
Analiza se prilaže ovom zapisniku.
Ad 9.
Ocjena rada asistenata i poslijedoktoranada u akademskoj 2016. / 2017. godini
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljene su odluke stručnih vijeća svih sveučilišnih odjela i znanstvenog vijeća Instituta
za more i priobalje o ocjeni rada asistenata i poslijedoktoranada te izvješće s ocjenama Povjerenstva za ocjenu rada asistenata i
poslijedoktoranada izvan sveučilišnih odjela.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: M. Brailo Šćepanović, N. Burum, I. Đurđević Tomaš, Ž. Koboević, D. Ivušić, N. Jasprica i M.
Brautović.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Primaju se na znanje odluke stručnih vijeća svih sveučilišnih odjela i znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje o
ocjeni rada asistenata i poslijedoktoranada.
2. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za ocjenu rada asistenata i poslijedoktoranada izvan sveučilišnih odjela s ocjenama
rada poslijedoktoranada dr. sc. Marija Kirole i dr. sc. Irene Ipšić.

Službena zabilješka: Nakon donošenja Odluke po točki 9. Dnevnog reda, sjednicu je napustio prorektor M. Lazar.

Ad 10.
Raspisivanje Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija za akademsku 2018. / 2019.
godinu.
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih
studija za akademsku 2018. / 2019. godinu.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio odluku kojom se raspisuje
Natječaj za
za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2018./2019. godini
I. Upisne kvote
Red.
broj

Naziv studija

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI
STUDIJI
1.
Ekonomija
2.

Poslovna ekonomija
(smjer turizam)

Redoviti
Studenti
1
Državna
matura

Ukupno

Strani
državljani
4

Izvanredni studenti

Ukupno

Sveukupno

5
Državna
matura

6
Stariji
od 24

7

8

5+6

3+4+7

3

20

2
Stariji od
24
godine
0

20

1

3

3

6

27

45

0

45

1

3

3

6

52

35

0

35

1

3

3

6

42
35

1+2

28

0

28

1

3

3

6

3.

Poslovna ekonomija
(smjer marketing)
Poslovna ekonomija
(smjer IT menadžment)
Nautika

40

0

40

1

5

4

9

50

4.

Brodostrojarstvo

30

0

30

1

5

4

9

40

5.

Primijenjeno / poslovno
računarstvo

36

4

40

1

0

2

2

43

6.

Akvakultura

18

2

20

3

3

2

5

28

7.

Mediji i kultura društva

40

0

40

1

5

5

10

51

8.

Elektrotehničke i
komunikacijske
tehnologije u
pomorstvu
Pomorske tehnologije
jahta i marina
Restauracija i
konzervacija
Povijest Jadrana i
Mediterana

27

3

30

1

6

6

12

43

9.
10.
11.

15

0

15

1

1

3

4

20

20

2

22

3

1

2

3

28

23

2

25

0

4

1

5

30

14

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI
1.

2.

3.

Financijski
menadžment
(trogodišnji izvanredni
stručni studij)
Sestrinstvo (trogodišnji
izvanredni stručni
studij)
Hotelijerstvo,
restoraterstvo i
gastronomija

UKUPNO

0

0

0

2

20

8

28

30

0

0

0

1

20

5

25

26

13

2

15

0

2

8

10

25

390

15

405

19

84

62

146

570

II. Uvjeti upisa
Pravo upisa u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija imaju pristupnici koji su:
•
završili srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine, položili državnu maturu i obavili urednu prijavu u NISpVU;
•
četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, nisu prijavili državnu maturu i ostvare odgovarajući uspjeh u
razredbenom postupku u okviru upisnog kapaciteta.
Uvjeti upisa za kandidate koji se prijavljuju preko NISpVU sustava
Studijski program
Naziv / Vrsta

Akvakultura
Preddiplomski
sveučilišni studij
Ekonomija; studijski
smjer: Ekonomija
Preddiplomski
sveučilišni studij

Vrednovan
je ocjena
srednje
škole

40%

30%

Obvezni dio državne mature

Hrvatski
jezik

Matematika

Strani jezik

B 20%

B 20%

B 20%

B 20%

B 20%

B 20%

Izborni dio državne
mature

Dodatna provjera
posebnih znanja,
vještina i
sposobnosti

Posebna postignuća

Izborni predmet

Politika i
gospodarstvo – 20 %
(nije obvezno)

1.– 3. mjesto na državnim ili međunarodnim
natjecanjima – 5%; sportaši 1. -3. kategorije – 5%.

1.– 3. mjesto na državnim ili međunarodnim
natjecanjima – 5%; sportaši 1. -3. kategorije – 5%.

Poslovna ekonomija;
smjerovi: Turizam,
Međunarodna trgovina,
Marketing
IT menadžment
Preddiplomski
sveučilišni studij

30%

B 20%

B 20%

B 20%

Financijski
menadžment;*
Izvanredni
preddiplomski stručni
studij

30%

B 25%

B 25%

B 10%

1. mjesto na državnim natjecanjima iz matematike
– varijanta A ili hrvatskoga jezika – 5%;
Sportaši 1. kategorije – 5%.

B 15%

Kandidati sa završenom gimnazijom,
srednjom elektrotehničkom školom ili
srodnom četverogodišnjom školom
tehničkoga smjera – 10%;
1. – 3. mjesto na državnim ili međunarodnim
natjecanjima iz matematike – varijanta A ili
informatike – izravan upis;
Sudjelovanje na državnim ili međunarodnim
natjecanjima iz matematike – varijanta A ili
informatike – 5%.

Elektrotehničke i
komunikacijske
tehnologije u
pomorstvu
Preddiplomski
sveučilišni studij

Politika i
gospodarstvo – 20 %
(nije obvezno)

30%

B 15%

B 25%

15

Primjenjeno / poslovno
računarstvo
Preddiplomski
sveučilišni studij

Mediji i kultura
društva
Preddiplomski
sveučilišni studij

Sestrinstvo
Izvanredni
preddiplomski stručni
studij

Restauracija i
konzervacija
Preddiplomski
sveučilišni studij

Brodostrojarstvo
Preddiplomski
sveučilišni studij

30%

40%

40%

15%

15%

B 10%

B 20%

B 30%

B 20%

B 20%

B 30%

B 10%

B 0%

Engleski
jezik B 15%

B 10%

Strani jezik B
20%

B 0%

B 20%

Kandidati sa završenom gimnazijom – 10%,
kandidati sa srednjom elektrotehničkom
četverogodišnjom školom ili srodnom
četverogodišnjom školom informatičkoga
smjera – 5%;
1. -3. mjesto na državnim ili međunarodnim
natjecanjima iz matematike – varijanta A ili
informatike – izravan upis;
Sudjelovanje na državnim ili međunarodnim
natjecanjima iz matematike – varijanta A ili
informatike – 5%.
Politika i
gospodarstvo,
Sociologija, Povijest,
Psihologija, Likovna
umjetnost ili
Informatika (nije
obvezno) -15%.

Na preddiplomski stručni studij Sestrinstvo
mogu se upisati kandidati koji su završili
najmanje četverogodišnju srednju školu
zdravstvenog usmjerenja.** i kandidati sa
završenom gimnazijom.
Provjera
psihomotornih i
spoznajnih vještina
(korištenje alata i
materijala različitim
metodama,
modeliranje, test
likovne percepcije,
razgovor) – 50%

Talijanski ili
engleski jezik
B 10%

15%

B 20%

B 20%

B 20%

Pomorske tehnologije
jahta i marina
Preddiplomski
sveučilišni studij

35%

B 20%

B 20%

B 20%

Povijest Jadrana i
Mediterana

40%

B 20%

B 10%

B 20%

Hotelijerstvo,
restoraterstvo i
gastronomija
Preddiplomski stručni
studij

30%

B 20%

B 20%

B 20%

1.-3. mjesto na državnim natjecanjima iz
bilo koje discipline – 2,5 %;
Sportaši 1.-6. kategorije – 2,5 %.

Plovidbeni staž – kandidati s minimalno 6
mjeseci plovidbe u svojstvu vježbenika stroja
– 10%;
kandidati sa završenom srednjom
pomorskom školom brodostrojarskog smjera
– 10%;
1. -3. mjesto na državnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A, hrvatskoga jezika
ili stranoga jezika – 2,5%;
sportaši 1. -6. kategorije – 2,5%.

B 20%

Nautika
Preddiplomski
sveučilišni studij

Osvojeno 1.-10. mjesto na državnim
natjecanjima iz društvenih ili humanističkih
znanosti - 25%.

Plovidbeni staž – kandidati s minimalno 6
mjeseci plovidbe u svojstvu vježbenika
palube – 10%;
kandidati sa završenom srednjom
pomorskom školom nautičkog smjera – 10%;
1. -3. mjesto na državnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A, hrvatskoga jezika
ili stranoga jezika – 2,5%;
sportaši 1. -6. kategorije – 2,5%.

1. -3. mjesto na državnom natjecanju iz
matematike – varijanta A, hrvatskoga jezika
ili stranoga jezika – 2,5%;
sportaši 1. -6. kategorije – 2,5%

Povijest (nije obvezno)
– 10%
Latinski jezik (nije
obvezno) – 10%

1. -3. mjesto na državnome natjecanju iz
povijesti - 7,5 %;
sportaši 1. kategorije – 2,5%

1.-3. mjesto na državnim natjecanjima Gastro
– 6%,
1.-3. mjesto na regionalnim natjecanjima
Gastro - 4%

* Studij se izvodi u Pločama
**Zdravstveno usmjerenje obuhvaća smjerove:
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Fizioteraputski tehničar-tehničarka

16

-

Medicinski kozmetičar-medicinska kozmetičarka
Dentalni asistent/ica
Primalje
Zdravstveno-laboratorijski tehničar/ zdravstveno laboratorijska tehničarka
Sanitarni tehničar-tehničarka
Farmaceutski tehničar-tehničarka
Zubni tehničar-tehničarka
III. Prijave za upis na studijske programe

Prijave za upis na studijske programe obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se
pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr za sve kandidate osim za starije od 24 godine koji nisu prijavili državnu maturu.
Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, te nisu prijavili državnu maturu, prijavu podnose Sveučilištu u
Dubrovniku i prilažu: obrazac prijave, rodni list (izvornik ili preslik), domovnicu (izvornik ili preslik), svjedodžbu o završnom ispitu (izvornik ili
preslik), svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili preslici), tri slike 4 x 6 cm, potvrdu o prebivalištu, omotnicu (A4) s točnom adresom
kandidata i poštanskom markom, potvrdu o statusu branitelja Domovinskog rata, potvrdu HRVI, potvrdu za djecu smrtno stradalih, zatočenih ili
nestalih branitelja ili 100%-nih HRVI Domovinskog rata.
Samo za pomorske studije (Nautika i Brodostrojarstvo) prilaže se potvrdu o plovidbenom stažu vježbenika palube ili stroja, ili ovjereni preslik
pomorske knjižice.
Samo za studij „Sestrinstvo“ prilaže se potvrda o pripravničkom stažu ili ovjereni preslik pripravničke knjižice.
Obrazac prijave s popisom dokumentacije koja se prilaže uz prijavu može se dobiti na Sveučilištu ili na internetskoj stranici Sveučilišta:
www.unidu.hr/upisi. Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom (s naznakom: za upis u I. godinu – navesti naziv studija) na
adresu:

Preddiplomski studij

Adresa za dostavu prijave

Nautika
Brodostrojarstvo
Pomorske tehnologije jahta i marina
Primijenjeno / poslovno računarstvo
Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Ćira Carića 4
20000 DUBROVNIK
- s naznakom studija

Akvakultura
Sestrinstvo
Restauracija i konzervacija

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Branitelja Dubrovnika 41
20000 DUBROVNIK
- s naznakom studija

Mediji i kultura društva
Povijest Jadrana i Mediterana
Ekonomija
Poslovna ekonomija (turizam, međunarodna
marketing, IT menadžment)
Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija
Financijski menadžment

trgovina,

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Lapadska obala 7
20000 DUBROVNIK
- s naznakom studija

Rok u kojem se može dostaviti prijava objavit će se naknadno na internet stranicama Sveučilišta u Dubrovniku www.unidu.hr/upisi.
IV. Razredbeni postupak i dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Razredbeni postupak
Razredbenim postupkom utvrđuje se lista prema kojoj pristupnici ostvaruju pravo upisa u prvu godinu studija za kojega su se opredijelili prilikom
prijave na razredbeni postupak, a do popunjavanja upisnih kvota.
Konačan rezultat razredbenog postupka čini zbroj bodova koje pristupnik ostvari:
vrednovanjem uspjeha srednjoškolskog obrazovanja,
vrednovanjem uspjeha na državnoj maturi (osim za kandidate starije od 24 godine koji nisu prijavili državnu maturu),
dodatnom provjerom posebnih znanja i sposobnosti ovisno o zahtjevima pojedinih studijskih programa.

17

Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti održat će se za:
- preddiplomski sveučilišni studij Restauracija i konzervacija - Provjera psihomotornih i spoznajnih vještina (korištenje alata i materijala različitim
metodama, modeliranje, test likovne percepcije, razgovor), a prema rasporedu koji će naknadno biti utvrđen i objavljen.
Raspored i popis pristupnika za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti bit će objavljen na internetskim stranicama:
www.unidu.hr/upisi i www.postani-student.hr.
NAPOMENA: Za sve ostale preddiplomske studije nema dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti.
V. Participacija u troškovima studija
Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2018./2019. po prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija
plaćaju upisninu, a oslobođeni su plaćanja participacije u troškovima studija.
Kandidati koji su kao redoviti studenti već bili upisani na neki preddiplomski studij, izvanredni studenti i strani državljani plaćaju
upisninu, te participaciju prema Odluci o troškovima studija i vrijednosti ECTS-a koju je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku.
NAPOMENA: Studenti restauracije i konzervacije koji će dio održavanja nastave provesti u inozemstvu plaćaju troškove.
VI. Rang-lista i upisi
Kandidati koji su stekli pravo upisa dužni su upisati se prema objavljenom rasporedu. Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom
roku se nisu upisali, gube pravo na upis.
Rang-lista pristupnika biti će objavljena na internetskoj stranici www.postani-student.hr, u terminu koje utvrdi i objavi Središnji prijavni ured (za
kandidate koji su se prijavili putem spomenute stranice). Rang-lista za kandidate starije od 24 godine koji nisu polagali državnu maturu biti će
objavljena na internetskoj stranici www.unidu.hr/upisi.
Upisi će se obaviti u razdoblju koje utvrdi i objavi Središnji prijavni ured, a prema listi za pojedine studije koja će biti objavljeni na internetskoj
stranici www.unidu.hr/upisi.
VII. Upisi posebne kategorije pristupnika
U skladu sa 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 obrazovanja i sporta 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 preddiplomske studije Sveučilišta u Dubrovniku u statusu redovitog studenta i izvan
odobrene upisne kvote, uz subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ako zadovoljavaju propisane upisne kriterije.
Prema preporuci Rektorskog zbora od 11. svibnja 2016. godine o izravnom upisu na Sveučilište u Dubrovniku u statusu redovitog studenta izvan
odobrene upisne kvote te pod uvjetom da zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za sljedeće kategorije
kandidata:
hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata),
djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona,
djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz 6., 7., i
8. Zakona.
VIII. Obavijesti
Sve potrebne informacije o studijima, razredbenom postupku i upisima mogu se dobiti na internetskoj stranici Sveučilišta www.unidu.hr/upisi, na
broj telefona: 020/445-709 ili elektronskom poštom: upisi@unidu.hr.

Ad 11.
Imenovanje Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog doc. dr. sc. Marinka Marića, voditelja preddiplomskog studija
„Povijest Jadrana i Mediterana“, za imenovanje članova vijeća tog studija.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Vijeće studija Povijest Jadrana i Mediterana u sastavu:
doc. dr. sc. Marija Gjurašić
doc. dr. sc. Irena Ipšić
doc. dr. sc. Marinko Marić
doc. dr. sc. Jasenka Maslek
predstavnik studenata
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2. Vijeće studija Povijest Jadrana i Mediterana imenuje se za razdoblje do 30. rujna 2019.
3. Predstavnik studenata bira se iz redova studenata preddiplomskog studija Povijest Jadrana i Mediterana.
4. Članovi Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana izabrat će predsjednika na konstituirajućoj sjednici.
Službena zabilješka: Nakon donošenja Odluke po točki 11. Dnevnog reda, sjednicu je napustio M. Brautović.

Ad 12.
Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada pristupnice Julijane Antić Brautović s temom: „Prevlaka i istočni dio Konavala u
pregovorima o razmjeni teritorija između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i SRJ od 1992. do 1996. godine“ (mentor: prof. dr. sc. Stjepan
Ćosić) te utvrđivanje mjesta, datuma i vremena održavanja obrane rada

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ doc. dr. sc. Irene Ipšić za imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada pristupnice Julijane Antić
Brautović.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pristupnice Julijane Antić Brautović, s temom „Prevlaka i istočni
dio Konavala u pregovorima o razmjeni teritorija između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i SRJ od 1992. do1996. godine“
pod mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Ćosića u sastavu:
prof. dr. sc. Ivo Banac, predsjednik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Davor Pauković, član, Sveučilište u Dubrovniku
prof. dr. sc. Gordana Vilović, vanjski član, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
2. Obrana doktorskog rada pristupnice Julijane Antić Brautović održat će se 18. prosinca 2017., u 10,00 sati u Kampusu
Sveučilišta u Dubrovniku.
Službena zabilješka: Nakon donošenja Odluke po točki 12. Dnevnog reda, u rad sjednice ponovno se uključio M. Brautović.

Ad 13.
Donošenje Odluke o projektnom korištenju zemljišta na pokušalištu Čibača
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su sljedeći dokumenti: Dopis predstojnice Zavoda za mediteranske kulture dr.
sc. Mare Marić o koncesijskim uvjetima u vezi s projektnim korištenjem parcele zemljišta na pokušalištu Čibača za potrebe
projekta Centa kompetencije za agrume (CEKOM), Uvjeti Zavoda za mediteranske kulture za provopđenje industrijskog
istraživanja IRI 1 projekta upućeni 1. prosinca 2017. agenciji Dunea; Prijedlog teksta kojim bi se od Ministarstva znanosti i
obrazovanja zatražila suglasnost za davanje parcele na korištenje; Prijedlog Odluke Senata o projektnom korištenju zemljišta
na pokušalištu Čibača za potrebe znanstvenog projekta s gospodarskom primjenom „IRI 1 – introdukcija novih sorata s ciljem
produljenja perioda tehnološke zrelosti agruma“.
Uvodno izvješće dala je M. Marić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o projektnom korištenju zemljišta na pokušalištu Čibača za potrebe znanstvenog projekta s gospodarskom primjenom
„IRI 1 – introdukcija novih sorata s ciljem produljenja perioda tehnološke zrelosti agruma“
Članak 1.
Radi projektnoga korištenja zemljišta na pokušalištu Čibača, isključivo za potrebe znanstvenog projekta s gospodarskom
primjenom „IRI 1 - Introdukcija novih sorata s ciljem produljenja perioda tehnološke zrelosti agruma“, Sveučilište u
Dubrovniku daje na korištenje tvrtki Agrum Neretva d.o.o. Opuzen, OIB: 59818731423, bez naknade, dio čest. zem. 614
K.O Brašina (nova izmjera), ukupne površine 0,5 ha, na adresi Ante Starčevića 145, Čibača, Mlini, u trajanju od 25
godina. Detaljno pružanje nasada biti će definirano temeljem geodetskog iskolčenja na terenu (obaveza Agrum Neretva
d.o.o.).
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Članak 2.
Sveučilište u Dubrovniku daje predmetne nekretnine iz članka 1. ove Odluke:
isključivo za potrebe znanstvenog projekta s gospodarskom primjenom „IRI 1 - Introdukcija novih sorata s ciljem
produljenja perioda tehnološke zrelosti agruma“,
isključivo tvrtki Agrum Neretva d.o.o. Opuzen, OIB: 59818731423 jer prema uvjetima natječaja investiciju
podizanja kolekcijskog sigurnosnog nasada u Čibači može provesti isključivo ta tvrtka,
tvrtka Agrum Neretva d.o.o. dužna je obavljati redovite godišnje agrotehničke zahvate (zaštita od štetočina,
obrada tla, gnojidba, pomotehnika i navodnjavanje),
tvrtka Agrum Neretva d.o.o. dužna je obavljati, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Zavodom za zaštitu
bilja Hrvatskog centra za poljoprivredu hranu i selo, redovito godišnje praćenje, uzorkovanje i analizu sorata na
bolesti i štetnike, a godišnje rezultate dostavljati Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku.
Članak 3.
Tijekom trajanja projektnoga korištenja zemljišta na pokušalištu Čibača tvrtka Agrum Neretva d.o.o. snosi sve režijske
troškove (kao na primjer: troškove komunalnih pristojbi, troškove električne energije, telefonske troškove, troškove
potrošnje vode, troškove odvoza smeća i slično) kao i sve troškove održavanja nasada.
Tijekom trajanja projektnoga korištenja zemljišta na pokušalištu Čibača tvrtka Agrum Neretva d.o.o. dužna je ponašati
se i postupati pažnjom dobrog gospodarstvenika.
Tijekom trajanja projektnoga korištenja tvrtka Agrum Neretva d.o.o. ne smije predmetne nekretnine dati drugome u
zakup, niti ih dati na korištenje drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi temeljem ortakluka, ugovora o poslovno-tehničkoj
suradnji i slično, niti smije na bilo koji način opteretiti predmetne nekretnine.
Članak 4.
Senat Sveučilišta u Dubrovniku ovlašćuje rektora prof. dr. sc. Nikšu Buruma, da nakon zaprimljene pisane suglasnosti
Ministarstva znanosti i obrazovanja, s tvrtkom Agrum d.o.o. sklopi ugovor kojim će se, prema ovoj Odluci, urediti
međusobna prava i obveze ugovaratelja.
Ad 14.
a) Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog članova Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01.), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, imenuje se
Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof.dr. sc. Martin Lazar, predsjednik
prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš, članica
izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević, članica.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja i
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li kandidati
zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
b) Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta
za područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog članova Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana
pomorski i riječni promet.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02), na određeno vrijeme,
u punom radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
doc. dr. sc. Žarko Koboević, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Mate Jurjević, član
doc. dr. sc. Nikša Koboević, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja i
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li kandidati
zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
c) Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog članova Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13), na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu,
imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
doc. dr. sc. Iris Lončar, predsjednica
doc. dr. sc. Tonći Svilokos, član
izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, članica.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja i
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li kandidati
zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
Ad 15.
Donošenje odluke o ponovnom izboru doc. dr. sc. Alena Brkovića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
za područje prirodnih znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika (1.02.06)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeno je pozitivno mišljenje Fakultetskog vijeća Prirodoslovno – matematičkog
fakulteta Sveučilišta o Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za ponovni izbor dr. sc. Alena Brkovića u znanstveno nastavno zvanje
docenta i Ocjena ukupne nastavne i stručne djelatnosti doc. dr. sc. Alena Brkovića u postupku reizbora.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Alen Brković ponovno se izabire u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje prirodnih
znanosti, polje fizika, grana astronomija i astrofizika (1.02.06) na Sveučilištu u Dubrovniku.
Ad 16.
Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za
područje društvenih znanosti, polje informacijskle i komunikacijske znanosti, grana novinarstvo (5.04.09)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju kojom se daje suglasnost
za pokretanje postupka izbora izv. prof. dr. sc. Mata Brautovića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog
profesora.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za
područje društvenih znanosti, polje informacijskle i komunikacijske znanosti, grana novinarstvo (5.04.09).
Ad 17.
Raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju kojom
se daje prethodna suglasnost za pokretanje postupka izbora doc. dr. sc. Tonća Svilokosa u znanstveno nastavno zvanje i na radno
mjesto izvanrednog profesora.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02).
Ad 18.
Raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u nastavno zvanje i radno mjesto višeg predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je zamolba Daniele Falkoni Mjehović, nastavnice u Centru za jezike
Sveučilišta u Dubrovniku za pokretanje njezinog izbora u više nastavno zvanje.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04).
Ad 19.
Raspisivanje natječaja za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
pokretanje postupka za izbor mr. sc. Zrinke Golemac u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10) te za imenovanje članova povjerenstva za provedbu
postupka po natječaju.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10).
2. Za provedbu postupka po natječaju, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, predsjednik
doc. dr. sc. Perica Vojinić, članica
doc. dr. sc. Marija Bečić, članica.
3. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li
kandidati zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
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Ad 20.
Raspisivanje natječaja za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog
obrazovanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika (1.05.02).
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je zamolba dr. sc. Katije Doline za pokretanje postupka za njezin izbor u
stručno zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja), te izvadak iz Zapisnika sa
sjednice Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje održane 16. listopada 2017. kojom se daje suglasnost za pokretanje
postupka izbora dr. sc. Katije Dolina u više stručno zvanje.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti
i visokog obrazovanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika (1.05.02).
Zaključeno u 13,50 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik
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