Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 627-1/20
U Dubrovniku, 27. svibnja 2020.
Zapisnik
sa 165. sjednice Senata održane 27. svibnja 2020. u amfiteatru u Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja
Dubrovnika 41, s početkom u 12:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A., Bulum, B., Burum, N., Čelić, I.,
Đurđević–Tomaš, I., Emanuele, L., Garić, R., Koboević, Ž., Lobaš Kukavičić, I., Maldini, P., Milić Beran, I., Miličević, M.,
Pauković, D., Pećarević, M., Šuman Tolić, M., Vojvodić, K. i Žubrinić, K.
Sjednici su nazočili: prorektori Lazar, M., Stojčić, N. i Žaja Vrbica, S., predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Marić,
M., voditelj studija Povijest Jadrana i Mediterana Marić, M., voditeljica studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ S.
Zoranić, voditeljica Centra za jezike Leoni, L., ravnatelj Studentskog centra Dubrovnik Potrebica, M. (od točke 10. Dnevnog
reda), glavni tajnik Ivušić, D., voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A., voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M.,
voditeljica Ureda za odnose s javnostima Buratović Maštrapa, S. i studentski pravobranjitelj Omerčahić, A.
Senat je na prijedlog rektora jednoglasno donio
Dnevni red
1. Izvješće o provedenim izborima za članove Senata
2. Usvajanje zapisnika sa 164. sjednice Senata održane 26. veljače 2020.
3. Izbor rektora Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. do 30 rujna 2024.
4. Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od 26. veljače do 27. svibnja 2020.
5. Donošenje Statutarne odluke o načinu održavanja sjednica Senata
6. Donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena/dopuna studijskih programa (u opsegu manjem od 20%):
a) preddiplomskog sveučilišnog studija "Konzervacija-restauracija, smjerovi Drvo, Papir, Tekstil, Metal, Keramika“
b) preddiplomskog stručnog studija "Financijski menadžment"
7. Donošenje odluke o pokretanju istraživačkog seminara pod nazivom "The economic and business effects of depopulation
and the role of national diasporas"
8. Informacija o izvještaju s recertifikacijskog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 na
Sveučilištu u Dubrovniku
9. Donošenje odluke o prihvaćanju:
a) Izvješća o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2019.
b) Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2020.
10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Kalendara nastave za akademsku 2019. / 2020.
11. Donošenje izvedbenih planova nastave za akademsku 2020. / 2021.
12. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na diplomske studije Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj
2020. / 2021.
13. Informacija o zajedničkom poslijediplomskom doktorskom studiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“
14. Pokretanje postupka izbora i donošenje hodograma izbornih aktivnosti za izbor:
a) pročelnika Odjela za akvakulturu, Odjela za komunikologiju i ravnatelja Instituta za more i priobalje
b) voditelja programa cjeloživotnog obrazovanja i voditelja studijskih programa
15. Imenovanje:
a) voditelja studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ i voditelja studija „Sestristvo“ i „Kliničko sestrinstvo“
b) predstojnika Zavoda za mediteranske kulture
16. Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o znanstvenim časopisima Sveučilišta u Dubrovniku
17. Donošenje odluke o suizdavaštvu knjige „Interna medicina“ autora prof. dr. se. Dubravka Petrača i doc. dr. sc. Josipa
Lukende (izdavači: Medicinska naklada d.o.o. i Sveučilište u Dubrovniku).
18. Davanje suglasnosti na Odluku Stručnog vijeća Pomorskog odjela broj 95/4 od 16. ožujka 2020. (o posebnim uvjetima
koje moraju ispunjavati nastavnici koji predaju stručnu grupu predmeta na pomorskim studijima)
19. Donošenje odluke o raspisivanju internog poziva za iskazivanje interesa za obavljanje poslova glavnog urednika časopisa
„Naše more“ i imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po internom pozivu
20. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu i obranu:
a) doktorskog rada doktorandice poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“ Elvire
Sorić na temu: „Stanovništvo Omiša: razvoj i strukture od 1857. do 1918.“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Božene
Vranješ – Šoljan
b) doktorskog rada doktorandice poslijediplomskog doktorskog studija “Povijest stanovništva” Ane Prohaska
Vlahinić, na temu: „Depopulacija dubrovačke povijesne jezgre: promjene u kretanju i strukturi stanovništva“, pod
mentorstvom doc. dr. sc. Irene Ipšić
21. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i
ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Minele Fulurija Vučić a u okviru njenog postupka izbora u naslovno znanstveno –
nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04)

22. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u postupku izbora doc. dr. sc. Marijane Pećarević u
zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, a po natječaju
objavljenom u Narodnim novinama 69/19
23. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u naslovno nastavno zvanje
predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07) po natječaju
objavljenom u NN 28/20 i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
24. Donošenje odluke o:
a) o izboru u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za područje prirodnih
znanosti, polje biologija, a po natječaju raspisanom u Narodnim novinama broj 25/19 od 13. ožujka 2019.
b) izboru dr. sc. Žarka Koboevića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet
(2.12.02)
c) dr. sc. Iris Mihajlović u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
d) ponovnom izboru mr. sc. Marije Radonić, prim. dr. med. u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje
biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija (3.02.24)
25. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za:
a) ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
b) izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana
organizacija i menadžment (5.01.04)
c) profesora visoke škole za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje tehnologija prometa i transport,
grana pomorski i riječni promet (2.12.02) i imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
d) docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana ostale matematičke discipline
(1.01.10)
e) docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni
promet (2.12.02) – dva izvršitelja.

ad 1.

Izvješće o provedenim izborima za članove Senata

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Konačno izvješće Povjerenstva za provedbu izbora za članove Senata
Sveučilišta u Dubrovniku (broj: 601-1/20 od 13. svibnja 2020.).
Uvodno izvješće: N. Burum
U skladu s rezultatima izbora, verificirani su mandati sljedećim članovima Senata:
doc. dr. sc. Meri Šuman Tolić – predstavnici zaposlenika u znanstveno nastavnim zvanjima Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju
doc. dr. sc. Ivoni Milić Beran - predstavnici zaposlenika u znanstveno nastavnim zvanjima Pomorskog odjela
doc. dr. sc. Krunoslavu Žubriniću – predstavniku zaposlenika u znanstveno nastavnim zvanjima Odjela za elektrotehniku i
računarstvo
izv. prof. dr. sc. Ani Bratoš Cetinić - predstavnici zaposlenika u znanstveno nastavnim zvanjima Odjela za akvakulturu
izv. prof. dr. sc. Davoru Paukoviću - predstavniku zaposlenika u znanstveno nastavnim zvanjima Odjela za komunikologiju
doc. dr. art. Iris Lobaš Kukavičić - predstavnici zaposlenika u znanstveno nastavnim i umjetničko nastavnim zvanjima
Odjela za umjetnost i restauraciju
dr. sc. Radi Gariću, znanstvenom suradniku – predstavniku zaposlenika u znanstvenim i znanstveno nastavnim zvanjima
Instituta za more i priobalje
Toniju Besjedici, mag. ing. comp. – predstavniku zaposlenika u suradničkim zvanjima Sveučilišta u Dubrovniku
dr. sc. Ivici Đurđeviću Tomašu, višem predavaču – predstavniku zaposlenika u nastavnim zvanjima Sveučilišta u
Dubrovniku i
Tihom Bilasu, mag. ing. comp. – predstavniku ostalih zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku.
Mandat izabranim članovima Senata traje od 27. svibnja 2020. do 26. svibnja 2024.
ad 2.

Usvajanje zapisnika sa 164. sjednice Senata održane 26. veljače 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 164. sjednice Senata održane 26. veljače 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 164. sjednice Senata održane 26. veljače 2020.

ad 3.

Izbor rektora Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. do 30 rujna 2024.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijava kandidata prof. dr. sc. Nikše Buruma broj 416/20 od 6.
ožujka 2020. s njegovim životopisom, opisom znanstvenog i stručnog rada i programom rada za četverogodišnje mandatno
razdoblje te Izvješće Povjerenstva za prikupljanje prijava kandidata broj 427/20 od 9. ožujka 2020.
Budući da je sadašnji rektor ujedno i kandidat za naredni četverogodišnji mandat, u ovoj točki dnevnog reda, u skladu s
odredbom članka 26. Poslovnika Senata Sveučilišta u Dubrovniku, predsjedanje sjednicom preuzeo je M. Miličević kao
najstariji član Senata.
Na prijedlog predsjedavajućeg, Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Utvrđuje se lista kandidata za rektora Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. do 30.
rujna 2024. (abecedom prezimena) i to:
1. prof. dr. sc. Nikša Burum,
2. Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 1.
U skladu s odredbom članka 31. stavak 3. Statuta, predsjedavajući je predložio Senatu imenovanje Izbornog povjerenstva
koje će provesti postupak glasovanja i objaviti rezultate izbora.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Izborno povjerenstvo za provedbu izbora rektora Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno razdoblje od
1. listopada 2020. do 30. rujna 2024. u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele, predsjednica
- izv. prof. dr. sc. Davor Pauković, član i
- Blaž Bulum, predsjednik Studentskog zbora, član.
2. Izborno Povjerenstvo utvrdit će broj i ispravnost glasačkih listića, evidentirati glasače koji su glasovali u biračkom
popisu, prebrojiti glasove, izraditi zapisnik s izvješćem i izvjestiti Senat o rezultatu glasovanja.
Predsjedavajući je istaknuo da su životopis, opis stručne, znanstvene i nastavne aktivnosti i program rada kandidata za
rektora objavljeni na dropboxu pa je pozvao članove Senata da, ako smatraju potrebnim, postave pitanja kandidatu za rektora,
a kandidata je zamolio da odgovori na postavljena pitanja. Budući da se nitko od članova Senata nije javio za riječ,
predsjedavajući je zaključio da se može pristupiti glasovanju. Naglasio je da je za izbor rektora potrebno dobiti većinu od
ukupnog broja glasova članova Senata, dakle najmanje jedanaest (11) glasova. Nakon toga pristupilo se tajnom glasovanju, a
po završetku, Povjerenstvo je prebrojalo glasove i sastavilo zapisnik. Predsjednica Izbornog povjerenstva izv. prof. dr. sc.
Lucia Emanuele pročitala je zapisnik o provedbi glasovanja. Glasovalo je 20 članova Senata, važećih glasačkih listića bilo
je 17, nevažećih 3 i 1 neupotrebljeni. Kandidat za rektora prof. dr. sc. Nikša Burum dobio je 17 (sedamnaest) glasova.
Zapisnik o provedbi glasovanja prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Na temelju rezultata glasovanja, Senat je donio
Odluku
Prof. dr. sc. Nikša Burum izabire se za rektora Sveučilišta u Dubrovniku za četverogodišnje mandatno razdoblje od 1.
listopada 2020. do 30. rujna 2024. godine.
ad 4.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od 26. veljače do 27. svibnja 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od 26.
veljače do 27. svibnja 2020.
Počevši od ove točke Dnevnog reda, vođenje sjednice je, po zamolbi rektora N. Buruma, preuzeo prorektor N. Stojčić.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znaje Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od 26. veljače do 27. svibnja 2020.

ad 5. Donošenje Statutarne odluke o načinu održavanja sjednica Senata
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Statutarne odluke.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je donio
STATUTARNU ODLUKU
Članak 1.
U članku 62. Statuta, nakon stavka 1., unose se novi stavci 2., 3., 4. i 5. koji glase:
„(2) Sjednice Senata održavaju se kao redovite ili izvanredne.
(3) Redovite sjednice Senata održavaju se u pravilu jednom mjesečno, osim u razdoblju srpanj-kolovoz, a prema
rasporedu koji Senat donosi na svojoj zadnjoj sjednici u tekućoj godini za sljedeću kalendarsku godinu. Sjednice se
sazivaju i održavaju na način propisan Poslovnikom o radu Senata.
(4) Izvanredne sjednice održavaju se iznimno, izvan termina održavanja redovitih sjednica, a kada treba donijeti
odluke koje se ne mogu odgađati, odnosno koje ne mogu čekati termin održavanja redovite sjednice. Termin
održavanja izvanredne sjednice određuje rektor kao predsjednik Senata. Izvanredne sjednice sazivaju se i održavaju
na jednaki način kao i redovite sjednice s tim da se rok za sazivanje takvih sjednica i dostavu materijala skraćuje na
najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
(5) Redovite i izvanredne sjednice Senata mogu se iznimno održati i elektroničkim putem kad je, zbog izvanrednih
okolnosti, nadležno državno tijelo propisalo posebne uvjete rada ili su okolnosti takve da onemogućavaju fizičku
nazočnost članova Senata na sjednici. U najavljenom terminu, sjednica se održava elektroničkim putem, a članovi
Senata se putem video linka uključuju u raspravu i glasuju o pojedinim točkama. Na elektroničkim sjednicama ne
mogu se donositi odluke za koje je propisano tajno glasovanje. Centar za informatičku potporu Sveučilišta u
Dubrovniku osigurava tehničku podršku za održavanje sjednica elektroničkim putem. „
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 6.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena/dopuna studijskog programa (u opsegu manjem od 20%)
preddiplomskog sveučilišnog studija "Konzervacija-restauracija, smjerovi Drvo, Papir, Tekstil, Metal, Keramika“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju o dopuni
studijskog preddiplomskog programa „Konzervacija – restauracija“ koja je donesena na sjednici održanoj 13. ožujka 2020.,
Opis kolegija u izvedbenom planu nastave Grafika I. i Grafika II. (Obrasci F04-15), Mišljenje Povjerenstva za unutarnji
sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete broj 614-2/20 od 21. svibnja 2020., Silabusi kolegija Grafika I. i II. te
prijedlog odluke Senata.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaćaju se manje dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Konzervacija-restauracija;
smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil, Metal, Keramika“ koji se sastoje od uvođenja novih izbornih kolegija na drugu godinu
studija:
Grafika I, sa satnicom 0+45+0 i 2 ECTS boda u trećem semestru
Grafika II, sa satnicom 0+45+0 i 2 ECTS boda u četvrtom semestru.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od akademske 2020./2021. godine.
b) Donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena/dopuna studijskog programa (u opsegu manjem od 20%)
preddiplomskog stručnog studija "Financijski menadžment"
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su:Prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju donesena na sjednici održanoj 13. svibnja 2020., Silabus kolegija „Osnove metodologije istraživačkog rada“,
Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete broj 614-3/20 od 21. svibnja 2020. te
prijedlog odluke Senata.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog stručnog studija „Financijski
menadžment“ koje se sastoje od:
- promjene naziva postojećeg kolegija „Počela ekonomije“ u „Osnove ekonomije“,
- uvođenja novog izbornog kolegija „Osnove metodologije istraživačkog rada“ u drugi semestar prve godine
studija, sa satnicom 20+20+0 i 3 ECTS boda.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od akademske 2020./2021. godine.
ad 7.
Donošenje odluke o pokretanju istraživačkog seminara pod nazivom "The Economic and Business Effects of
Depopulation and the Role of National Diasporas"
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog izv. prof. dr. sc. Marije Benić Penave za pokretanje
istraživačkog seminara od 14. svibnja 2020., Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete broj 614-4/20 od 21. svibnja 2020. te prijedlog odluke Senata.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se prijedlog za pokretanje istraživačkog seminara „The economic and business effects of depopulation and
the role of national diasporas“ i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete
(broj: 614-4/20. od 21. svibnja 2020.) o opravdanosti pokretanja tog istraživačkog seminara.
2. Pokreće se istraživački seminar pod nazivom „The economic and business effects of depopulation and the role of
national diasporas“.
3. Seminar iz prethodne točke pokrivat će područja društvenih i humanističkih znanosti, i to istraživanjem fenomena
depopulacije u europskim zemljama, najviše u državama istočne Europe koje su nastale raspadom Sovjetskog Saveza
i raspadom Jugoslavije, utjecaja na nacionalna gospodarstva i poslovanje te načina privlačenja povratnika u zemlje
koje su ugrožene depopulacijom.
4. Za voditeljicu istraživačkog seminara iz točke 2. ove Odluke imenuje se izv. prof. dr. sc. Marija Benić Penava na
mandat od tri godine.
5. Za članove istraživačkog seminara iz točke 2. ove Odluke imenuju se:
- izv. prof. dr. sc. Marija Benić Penava,
- dr. sc. Howard Duncan, Carleton University, Kanada,
- izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić,
- doc. dr. sc. Stjepan Srhoj,
- doc. dr. sc. Marija Bečić,
- doc. dr. sc. Merita Zulfiu Alili, Faculty of Contemporary Social Sciences, South East European University,
Sjeverna Makedonija.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 8.
Informacija o izvještaju s recertifikacijskog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO
9001:2015 na Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su:Certifikat ISO 9001 2015 BVC HAA 2020, Certifikat ISO 9001 2015
BVC UKAS 2020 i Certifikat ISO 9001 2015 HRB 2020 te Izvještaj Bureau Veritas o recertifikacijskom auditu sustava
upravljanja na Sveučilištu u Dubrovniku od 23. ožujka 2020.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Informacija o recertifikacijskom auditu sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO
9001:2015 na Sveučilištu u Dubrovniku koji su proveli Hrvatski registar brodova i Bureau Veritas 11. i 12. ožujka
2020.

ad 9.
a) Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2019.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti
osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2019. koje je prihvatilo Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanje kvalitete na sjednici održanoj 21. svibnja 2020.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Izvješće o realizaciji mjera i aktivnosti predviđenih Operativnim planom mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2019. godinu.

b) Donošenje odluke o prihvaćanju Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za
2020.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2020.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanje kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za
2020. godinu, prema prijedlogu izrađenom i dostavljenom od strane Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete.
2. Odgovorne osobe i sveučilišna tijela, navedena u Operativnom planu iz točke 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 2020. godine.
3. Operativni plan iz točke 1. ove Odluke dostavit će svim odgovornim osobama odnosno sveučilišnim tijelima iz
prethodnog stavka.
4. 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 točke 1. ove Odluke za
prethodnu godinu.

ad 10.

Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Kalendara nastave za akademsku 2019. / 2020.

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog izmjene i dopune Kalendara nastave za akademsku 2019. /
2020.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi su sudjelovali: M. Miličević i I. Čelić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID 19, u Kalendar nastavnih aktivnosti za
preddiplomske i diplomske studije u akademskoj 2019. / 2020. kojeg je donio Senat na 159. sjednici održanoj 3.
srpnja 2019., unose se sljedeće izmjene i dopune:
- u Glavi II. LJETNI SEMESTAR, u točki 3. iza teksta: “Završetak nastave: 30. svibnja 2020. (subota)“ dodaje se
tekst: „osim za Odjel za umjetnost i restauraciju i Pomorski odjel na kojima će nastava završiti 13. lipnja 2020.
(subota) “, a u točki 6. tekst: „Ljetni ispitni rok: od 1. lipnja 2020. (ponedjeljak) do 27. lipnja 2020. (subota)“ mijenja
se i glasi: „Ljetni ispitni rok: od 1. lipnja 2020. (ponedjeljak) do 17. srpnja 2020. (petak) “.
2. Ove izmjene i dopune Kalendara nastavnih aktivnosti stupaju na snagu danom donošenja, a pročelnici odjela i
voditelji studija zadužuju se o donesenim dopunama izvjestiti nastavnike i studente.

ad 11.

Donošenje izvedbenih planova nastave za akademsku 2020. / 2021.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su:odluke stručnih vijeća i izvedbeni planovi studija Pomorskog odjela,
Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjela za elektrotehniku i računarstvo, Odjela za akvakulturu i Odjela za
umjetnost i restauraciju te odluku Vijeća i izvedbene planove studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donose se izvedbeni planovi za preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2020. /
2021. na: Pomorskom odjelu, Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjelu za elektrotehniku i računarstvo,
Odjelu za akvakulturu, Odjelu za umjetnost i restauraciju te studijima Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo.
Izvedbeni planovi Odjela za komunikologiju i studija Povijest Jadrana i mediterana donijet će se na sljedećoj sjednici
Senata.
ad 12.
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na diplomske studije Sveučilišta u Dubrovniku u
akademskoj 2020. / 2021.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Natječaja za upis na diplomske studije Sveučilišta u
Dubrovniku u akademskoj 2020. / 2021.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio odluku o raspisivanju
Natječaja
za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj
2020./2021.
1.

Upisne kvote

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJI
Redni
broj

Naziv studija

Redoviti
studenti

Izvanredni
studenti

Strani
državljani

Ukupno

1.

POMORSTVO

15

10

/

25

2.

EKONOMIJA

12

3

1

16

3.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER TURIZAM

34

3

1

38

4.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER MARKETING

18

2

1

21

5.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER IT
MENADŽMENT

12

2

1

15

6.

ELEKTROTEHNIČKE I KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

10

5

/

15

7.

PRIMIJENJENO/POSLOVNO RAČUNARSTVO

20

10

/

30

8.

ODNOSI S JAVNOSTIMA

15

10

1

26

9.

MEDIJI

10

5

1

16

10.

MARIKULTURA

15

2

3

20

11.

KONZERVACIJA-RESTAURACIJA; SMJEROVI:
DRVO, PAPIR, TEKSTIL, METAL, KERAMIKA

20

2

3

25

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI
1.

KLINIČKO SESTRINSTVO*

0

0

0

0

2.

FINANCIJSKI MENADŽMENT

0

25

0

25

181

79

12

272

SVEUKUPNO
(sveučilišni diplomski studiji
i specijalistički diplomski stručni studiji)

* Upis na studij obavlja se u dvogodišnjim ciklusima, iduća generacija može se upisati u akademsku 2021./2022.

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 16. do 30. rujna 2020. 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/upisi. 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, Marketing, IT menadžment i 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 (Konzervacija-restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika),
uz naznaku: „Prijava za upis na ________________________ (navesti naziv studija)“.
Rang liste objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta 1. listopada 2020. 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 6. listopada
2020., 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 2020./2021. po prvi puta upisati I. godinu sveučilišn og 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 2019./2020. 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 „Konzervacija-restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika“ 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 158. sjednici održanoj 27. svibnja 2019., 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 6. svibnja 2019. 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 13.
Informacija o zajedničkom poslijediplomskom doktorskom studiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Senata Sveučilišta u Zagrebu o prihvaćanju nastavnog plana i
programa sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju Sveučilišta u
Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donesena na sjednici održanoj 28. travnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje informacija o prihvaćanju nastavnog plana i programa zajedničkog poslijediplomskog doktorskog
studiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „Poslovna ekonomija u digitalnom
okruženju“ na Senatu Sveučilišta u Zagrebu.
ad 14.
a) Pokretanje postupka izbora i donošenje hodograma izbornih aktivnosti za izbor pročelnika Odjela za akvakulturu,
Odjela za komunikologiju i ravnatelja Instituta za more i priobalje
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Hodograma aktivnosti za izbor pročelnika Odjela za
akvakulturu, pročelnika Odjela za komunikologiju i ravnatelja Instituta za more i priobalje.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio

HODOGRAM AKTIVNOSTI ZA IZBOR PROČELNIKA ODJELA ZA AKVAKULTURU, ODJELA ZA
KOMUNIKOLOGIJU I RAVNATELJA INSTITUTA ZA MORE I PRIOBALJE

Donošenje Odluke o provedbi postupka izbora pročelnika Odjela za akvakulturu i
ravnatelja Instituta za more i priobalje (IMP) i utvrđivanje rokova za provedbu
pojedinih izbornih aktivnosti
..............................................................................................................................................................................
Donošenje Odluke o provedbi postupka izbora pročelnika Odjela za komunikologiju
i utvrđivanje rokova za provedbu pojedinih izbornih aktivnosti
Podnošenje kandidatura za pročelnika Odjela za akvakulturu i ravnatelja IMP s
programima rada za dvogodišnje mandatno razdoblje
................................................................................................................................
Podnošenje kandidatura za pročelnika Odjela za komunikologiju s programima rada za
dvogodišnje mandatno razdoblje

Stručno vijeće
Odjela za
akvakulturu i
Znanstveno vijeće
IMP
..................................
Stručno vijeće
Odjela za
komunikologiju

10. lipnja 2020.
...................................
10. rujna 2020.

19. lipnja 2020.
Kandidati za
pročelnike /
ravnatelja

................................
18. rujna 2020.

Upućivanje poziva za sjednicu vijeća na kojoj će se obaviti izbor pročelnika Odjela za
akvakulturu / ravnatelja IMP uz dostavu životopisa kandidata, opisa njihove
znanstvene i stručne djelatnosti te programom rada za dvogodišnje mandatno
razdoblje
............................................................................................................................................................................

23. lipnja 2020.
Pročelnici odjela /
ravnatelj IMP

Upućivanje poziva za sjednicu vijeća na kojoj će se obaviti izbor pročelnika Odjela za
komunikologiju uz dostavu životopisa kandidata, opisa njihove znanstvene i stručne
djelatnosti te programom rada za dvogodišnje mandatno razdoblje
Utvrđivanje liste kandidata za pročelnika Odjela za akvakulturu / ravnatelja IMP i
provedba izbora
...........................................................................................................................................................................
Utvrđivanje liste kandidata za pročelnika Odjela za komunikologiju i provedba
izbora
Primopredaja dužnosti pročelnika Odjela za akvakulturu / ravnatelja IMP (ako se
mijenja osoba izabrana za ravnatelja IMP)
.........................................................................................................................................................................
Primopredaja dužnosti pročelnika Odjela za komunikologiju
Početak dvogodišnjeg mandatnog razdoblja pročelnika Odjela za akvakulturu i
ravnatelja IMP
...........................................................................................................................................................................
Početak dvogodišnje mandatnog razdoblja pročelnika Odjela za komunikologiju

..................................
25. rujna 2020.

Stručno vijeće
Odjela za
akvakulturu /
Znanstveno vijeće
IMP
.................................
Stručno
vijeće
Odjela
za
komunikologiju

30. lipnja 2020.
.................................
30. rujna 2020.

30. rujna 2020.
Aktualni i novi
pročelnik /
ravnatelj
Izabrani pročelnik
Odjela za
akvakulturu /
ravnatelj IMP
...............................
Izabrani pročelnik
Odjela
za
komunikologiju

................................
30. studenoga 2020.

1. listopada 2020.
....................................
1.prosinca 2020.

b) Pokretanje postupka izbora voditelja programa cjeloživotnog obrazovanja i voditelja studijskih programa
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o raspisivanju internog poziva za podnošenje prijava
za voditelje programa cjeloživotnog učenja
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi je sudjelovao Ž. Koboević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o raspisivanju internog poziva za podnošenje prijava za voditelja programa cjeloživotnog učenja
I.
Ovom Odlukom raspisuje se interni poziv za podnošenje prijava za voditelja programa cjeloživotnog obrazovanja čiji
su nositelji Pomorski odjel i Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i to:
a) programa izobrazbe: „Seminar za turističke vodiče“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
b) programa izobrazbe koji se izvode na Pomorskom odjelu prema popisu koji je donio Senat na 148. sjednici
održanoj 19. ožujka 2018. (popis programa se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio) i posebnog programa
obrazovanja pomoraca.
Poslovi voditelja programa cjeloživotnog učenja kao i način utvrđivanja iznosa naknade koju voditelj može primati za
svoj rad navedeni su u Pravilniku o imenovanju voditelja studija, studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja
na Sveučilištu u Dubrovniku koji je stupio na snagu 17. srpnja 2018., a objavljen je na službenim mrežnim stranicama
Sveučilišta (dokumenti Sveučilišta u Dubrovniku – repozitorij).
II.
Voditelja programa cjeloživotnog učenja imenuje Senat.
Voditelj programa cjeloživotnog učenja može biti zaposlenik Sveučilišta u Dubrovniku u znanstveno-nastavnom ili
nastavnom zvanju s izborom u znanstvenom području i polju u kojem se izvodi program cjeloživotnog učenja. Za
voditelja programa navedenog u točki I. pod a) može se javiti osoba s izborom u znanstveno nastavno ili nastavno
zvanje u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (5.01), a za voditelja programa navedenih u
točki I. pod b) osoba s izborom u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport
(2.12) ili strojarstvo (2.11.).

Mandat voditelja programa cjeloživotnog učenja traje dvije godine s mogućnošću reizbora.
III.
Pristupnici za voditelja programa cjeloživotnog učenja, uz prijavu na interni poziv, obvezno podnose program rada te
životopis s kratkim opisom nastavnih, stručnih i znanstvenih aktivnosti, a mogu podnijeti i opis dosadašnjeg rada ako
su radili na poslovima koji su predmet ovog internog poziva ili sličnima.
IV.
Prijave se podnose u rektorat Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, u zatvorenoj omotnici s naznakom
„Prijava za voditelja programa cjeloživotnog učenja – ekonomija ili pomorstvo“.
Pristupnici za voditelja programa cjeloživotnog učenja prijave mogu podnijeti zaključno do 15,00 sati, u petak 19.
lipnja 2020.
Prijave podnesene nakon isteka roka te prijave bez obveznog priloga iz točke III. ove odluke neće se razmatrati.

......................................................................................................................................... ..............................................................
Na prijedlog pročelnika Pomorskog odjela doc. dr. sc. Žarka Koboevića, Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Nakon isteka razdoblja za koje su imenovani, sadašnjim voditeljima studijskih programa produžit će se mandat do
isteka razdoblja na koje su imenovani pročelnici odnosnih odjela a radi usklađenja trajanja mandata s mandatima
pročelnika odjela.
2. Za razdoblje u kojem će se voditeljima studijskih programa produljiti mandat, Rektor će ih imenovati vršiteljima
dužnosti voditelja studijskih programa.
ad 15.
a) Imenovanje voditelja studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ i voditelja studija „Sestristvo“ i „Kliničko
sestrinstvo“
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Na prijedlog rektora, Senat je jednoglasno donio
Odluku
Doc. dr. sc. Marija Gjurašić imenuje se voditeljicom preddiplomskog studija Povijest Jadrana i Mediterana za
dvogodišnje mandatno razdoblje, počevši od 1. listopada 2020.
............................................................................................................................. ............................................................................
Na prijedlog rektora, Senat je jednoglasno donio
Odluku
Sanja Zoranić, mag. soc. geront., viši predavač, imenuje se voditeljicom preddiplomskog stručnog studija
„Sestrinstvo“ i diplomskog specijalističkog studija „Kliničko sestrinstvo“ za dvogodišnje mandatno razdoblje, počevši
od 1. listopada 2020.

b) Imenovanje predstojnika Zavoda za mediteranske kulture
Uvodno izvješće: N. Burum
Na prijedlog rektora, Senat je jednoglasno donio
Odluku
Doc. dr. sc. Mara Marić imenuje se predstojnicom Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku za
dvogodišnje mandatno razdoblje, počevši od 1. lipnja 2020.

ad 16.

Donošenje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o znanstvenim časopisima Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu za donošenje
Pravilnika o izmjeni Pravilnika o znanstvenim časopisima Sveučilišta u Dubrovniku od 11. ožujka 2020. te prijedlog
Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o znanstvenim časopisima na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o izmjenama i dopuni Pravilnika o znanstvenim časopisimana Sveučilištu u Dubrovniku
Članak 1.
(1) U Pravilniku o znanstvenim časopisima na Sveučilištu u Dubrovniku (148. sjednica Senata) u članku 6. stavku 1.
briše se podstavak 3.
Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 3.
Članak 2.
U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Na drugoj sjednici Senata u kalendarskoj godini, koja se u pravilu održava u veljači, glavni urednik podnosi
pisano godišnje izvješće o radu u protekloj godini. Obvezni sadržaj tog pisanog izvješća su broj izdanih brojeva
časopisa, broj objavljenih radova klasificiranih po vrsti rada, broj odbijenih radova, broj autora (domaćih, stranih i
ukupno), financijsko izvješće uz koje se obvezno prilaže konto kartica časopisa i ostale važne informacije o časopisu u
toj godini.“.
Članak 3.
U članku 41. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„(2) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, znanstveni časopis „DIEM“ financira se isključivo iz sredstava
međunarodne znanstvene konferencije Dubrovnik International Economic Meeting (DIEM).“.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta.
ad 17.
Donošenje odluke o suizdavaštvu knjige „Interna medicina“ autora prof. dr. se. Dubravka Petrača i doc. dr.
sc. Josipa Lukende (izdavači: Medicinska naklada d.o.o. i Sveučilište u Dubrovniku).
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu od 20.
travnja 2020. i prijedlog Ugovora o suizdanju sveučilišnog udžbenika „Interna medicina“.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Sveučilište u Dubrovniku sudjelovat će s Medicinskom nakladom d.o.o. kao suizdavač u tiskanju knjige „Interna
medicina“ autora prof. dr. se. Dubravka Petrača i doc. dr. sc. Josipa Lukende.
2. Međusobna prava i obveze suizdavača Medicinske naklade d.o.o. i Sveučilišta u Dubrovniku regulirat će se
posebnim ugovorom.
ad 18. Davanje suglasnosti na Odluku Stručnog vijeća Pomorskog odjela broj 95/4 od 16. ožujka 2020. (o posebnim
uvjetima koje moraju ispunjavati nastavnici koji predaju stručnu grupu predmeta na pomorskim studijima)
Članovima Senata na sjednici je dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela broj 95/4 od 16. ožujka 2020.
Uvodno izvješće: Ž. Koboević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost na Odluku Stručnog vijeća Pomorskog odjela broj 95/4 te će se u buduće, u natječajima koji se
raspisuju za zapošljavanje novih kadrova ili izbor u zvanje i na radno mjesto, a koji se odnose na nastavnike
Pomorskog odjela koji će izvoditi nastavu na kolegijima koje sadrže tematska područja zahtjevana prema STCW
konvenciji i Pravilniku o zvanjima i svijedodžbama o osposobljenosti pomoraca, pored uvjeta propisanih Zakonom o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, još dodati i uvjeti propisani člankom 79. stavkom 6. Pravilnika o
zvanjima i svijedodžbama o osposobljenosti pomoraca i to:
-

za nautičku grupu kolegija pristupnik treba posjedovati i priložiti „Svijedodžbu o osposobljenosti za
zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg (STCW II/2)“

-

za brodostrojarsku grupu kolegija pristupnik treba posjedovati i priložiti „Svjedodžbu o osposobljenosti za
upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2)“

-

za elektrotehničku grupu kolegija pristupnik treba posjedovati i priložiti „Svjedodžbu o osposobljenosti za
časnika elektrotehnike (STCW III/6) ili Svjedodžbu o osposobljenosti za upravitelja strojana brodu sa strojem
porivne snage od 3000 kW ili jačim (STCW III/2)“.

ad 19. Donošenje odluke o raspisivanju internog poziva za iskazivanje interesa za obavljanje poslova glavnog
urednika časopisa „Naše more“ i imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po internom pozivu
Članovima Senata dostavljen je prijedlog Odluke o raspisivanju internog poziva.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se interni poziv za podnošenje kandidature za glavnog urednika časopisa „Naše more“
2. Glavni urednik časopisa mora biti osoba izabrana u znanstveno zvanje u znanstvenom području časopisa, a
prednost imaju osobe s prethodnim iskustvom rada u izdavaštvu i publikaciji radova, te osobe koje posjeduju
uredničke kvalifikacije u skladu sa Standardima MZO.
3. Kandidati za glavnog urednika, uz prijavu trebaju priložiti svoj program uređivačke koncepcije časopisa i dokaze o
ispunjavanju uvjeta iz točke 2. ove Odluke.
4. Kandidati za glavnog urednika svoje prijave s propisanom dokumentacijom dostavljaju u rektorat Sveučilišta u
Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava za glavnog urednika časopisa Naše
more“ i to osobno ili poštanskom preporučenom pošiljkom, a u roku od 15 dana od objave poziva na mrežnim
stranicama Sveučilišta.
5. Za pregled i analizu zaprimljenih kandidatura za glavnog urednika te izradu izvješća s prijedlogom za odabir
najboljeg kandidata, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
-

doc. dr. sc. Žarko Koboević, predsjednik
prof. dr. sc. Martin Lazar , član
izv. prof. dr. sc. Mate Jurjević, član.

6. Odluku o imenovanju glavnog urednika časopisa donijet će Senat na temelju izvješća povjerenstava iz točke 5. ove
Odluke.
ad 20.
a) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada doktorandice poslijediplomskog
doktorskog studija „Povijest stanovništva“ Elvire Sorić na temu: „Stanovništvo Omiša: razvoj i strukture od 1857. do
1918.“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Božene Vranješ – Šoljan
Članovima Senata dostavljen je prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva za imenovanje
Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada doktorandice Elvire Sorić.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada doktorandice PDS „Povijest stanovništva“ Elvire Sorić,
s temom „Stanovništvo Omiša: razvoj i strukture 1857. - 1918.“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Božene Vranješ-Šoljan
u sastavu:
1. prof. dr.sc. Marko Trogrlić, Sveučilište u Splitu, predsjednik,
2. prof. dr. sc. Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član,
3. doc. dr. sc. Rina Kralj Brassard, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, članica.
Kao zamjenski član predlaže se doc. dr. sc. Irena Ipšić (Sveučilište u Dubrovniku).

b) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada doktorandice poslijediplomskog
doktorskog studija “Povijest stanovništva” Ane Prohaska Vlahinić, na temu: „Depopulacija dubrovačke povijesne
jezgre: promjene u kretanju i strukturi stanovništva“, pod mentorstvom doc. dr. sc. Irene Ipšić
Članovima Senata dostavljen je prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva za imenovanje
Povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada doktorandice Ane Prohaska Vlahinić od 11. svibnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Stojčić

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada doktorandice poslijediplomskog doktorskog studija
“Povijest stanovništva” Ane Prohaska Vlahinić, na temu „Depopulacija dubrovačke povijesne jezgre: promjene u
kretanju i strukturi stanovništva“ pod mentorstvom doc. dr. sc. Irene Ipšić u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, Hrvatsko katoličko sveučilište, predsjednik povjerenstva,
2. prof. dr. sc. Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član,
3. doc. dr. sc. Jasenka Maslek, Sveučilište u Dubrovniku, članica.
ad 21. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna
komponenta) i ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Minele Fulurija Vučić a u okviru njenog postupka izbora u
naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04)
Članovima Senata dostavljen je prijedlog Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana za imenovanje Povjerenstva za
utvrđivanje ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Minele Fulurija
Vučić, a u okviru njenog postupka izbora u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest (6.04) od 18. ožujka 2020.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu dijela postupka izbora (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja u okviru postupka izbora dr. sc. Minele Fulurija Vučić u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04.), u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Davor Pauković, predsjednik,
doc. dr. sc. Irena Ipšić, članica i
doc. dr. sc. Marinko Marić, član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnica uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje područje humanističkih znanosti, polje povijest
(6.04.), ocijeniti nastupno predavanje pristupnice te dostaviti Senatu izvješća s mišljenjem.
ad 22. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u postupku izbora doc. dr. sc. Marijane
Pećarević u zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, a po
natječaju objavljenom u Narodnim novinama 69/19
Članovima Senata dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivrede,
šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma o izbor dr. sc. Marijane Pećarević u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda od 12. ožujka 2020. te
prijedlog Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu za imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u
postupku izbora doc. dr. sc. Marijane Pećarević u zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih
znanosti, polje poljoprivreda, a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 69/19.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu dijela postupka izbora (nastavna i stručna komponenta) u okviru postupka
izbora dr. sc. Marijane Pećarević u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01.) u sastavu:
prof. dr. sc. Vlasta Bartulović, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić, članica i

izv. prof. dr. sc. Josip Mikuš, član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnica uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda
(4.01.) te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.

ad 23.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u naslovno
nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam
(5.01.07) po natječaju objavljenom u NN 28/20 i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
Članovima Senata dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za imenovanje
Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07) po natječaju objavljenom u NN 28/20 i imenovanju
Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju i ocjenu nastupnog predavanja za izbor u naslovno
nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam
(5.01.07) u sastavu:
doc. dr. sc. Iris Mihajlović, predsjednica,
prof. dr. sc. Ivana Pavlić, članica i
izv. prof. dr. sc. Marija Dragičević Ćurković, članica.
2. Povjerenstvo se zadužuje pregledati pristigle prijave na natječaj, utvrditi ispunjavaju li kandidati propisane uvjete,
a za kandidate koji ispunjavaju uvjete provesti i ocjeniti nastupno predavanje te dostaviti Senatu izvješća s
prijedlogom odabira kandidata.
ad 24.
a) Donošenje odluke o izboru u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za
područje prirodnih znanosti, polje biologija, a po natječaju raspisanom u Narodnim novinama broj 25/19 od 13.
ožujka 2019.
Članovima Senata dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje biologija o izboru
kandidatkinje dr. sc. Beate Halassy u znanstveno zvanje znanstvene savjetnice u trajnom zvanju od 29. siječnja 2020.,
Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje biologija o izboru kandidata dr. sc. Nenada Jasprice u
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju od 14. listopada 2019. te Izvješće Povjerenstva za provedbu
postupka izbora kandidata od 18. ožujka 2020.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Nenad Jasprica izabire se u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za
područje prirodnih znanosti, polje biologija na Sveučilištu u Dubrovniku.
b) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Žarka Koboevića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni
promet (2.12.02)
Članovima Senata dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polja strojarstva, brodogradnje,
tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike od 8. svibnja 2019. kojom se dr. sc. Žarko
Koboević izabire u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju
tehnologija prometa i transport te Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastavne i znanstveno stručne komponente u postupku
izbora pristupnika u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora od 14. ožujka 2020.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku

Dr. sc. Žarko Koboević izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet
(2.12.02)
c) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Iris Mihajlović u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
Članovima Senata dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija o
izboru dr. sc. Iris Mihajlović u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomijaod 7. veljače 2020., Izvješće Stručnog povjerenstva Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu od 23. ožujka 2020. i Mišljenje i prijedlog Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 31.
ožujka 2020.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Iris Mihajlović izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
d) Donošenje odluke o ponovnom izboru mr. sc. Marije Radonić, prim. dr. med. u nastavno zvanje višeg predavača za
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija (3.02.24)
Članovima Senata dostavljeno je Izvješće Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta za ponovni izbor pristupnice u zvanje
višeg predavača (zaprimljeno 17. ožujka 2020. pod brojem 478/20)
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mr. sc. Marija Radonić, prim. dr. med., ponovno se izabire u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno
područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija (3.02.24)
ad 25.
a) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
Članovima Senata dostavljeni su: Zamolba mr. sc. Lie Dragojević za pokretanje postupka reizbora od 18. travnja 2019. i
prethodna suglasnost Vijeća Centra za jezike od 31. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno zvanje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
Članovima Senata dostavljena je prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
od 13. svibnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
c) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za profesora visoke škole za znanstveno područje tehničkih znanosti,
znanstveno polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) i imenovanje
Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
Članovima Senata dostavljena je prethodana suglasnost Stručnog vijeća Pomorskog odjela za raspisivanje natječaja s
prijedlogom Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju od 12. veljače 2020.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio

Odluku
Raspisuje se natječaj za profesora visoke škole za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje
tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) i imenuje Povjerenstvo za provedbu
postupka po natječaju u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Nikša Koboević, predsjednik
doc. dr. sc. Srđan Vujičić, član
doc. dr. sc. Ivona Milić Beran, članica.

d) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje
matematika, grana ostale matematičke discipline (1.01.10)
Članovima Senata dostavljen je prijedlog Odjela za elektrotehniku i računarstvo za raspisivanje natječaja od 5. ožujka 2020.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana ostale
matematičke discipline (1.01.10)
e) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija
prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) – dva izvršitelja.
Članovima Senata dostavljena je prethodana suglasnost Stručnog vijeća Pomorskog odjela za raspisivanje natječaja od 16.
ožujka 2020.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport,
grana pomorski i riječni promet (2.12.02) – dva izvršitelja.
Nakon završetka rada po točkama Dnevnog reda, studentski pravobranitelj A. Omerčahić zamolio je nastavnike da izađu u
susret studentima koji zbog zdravstvenog stanja i okolnosti uzrokovanih epidemijom ne mogu doći u Dubrovnik polagati
ispite tako da im se omoguće polaganje on-line.
N. Burum i M. Potrebica izvjestili su članove Senata o trenutnoj situaciji u vezi s izgradnjom Studentskog doma u
Dubrovniku.
Zaključeno u 13,15 sati.
Predsjednik Senata
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

