Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 837-1/20
U Dubrovniku, 15. srpnja 2020.
Zapisnik
sa 166. sjednice Senata održane 15. srpnja 2020. u vrtu Rektorata Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika
29, s početkom u 14:30 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A., Bulum, B., Burum, N., Đurđević–Tomaš,
I., Emanuele, L., Garić, R., Koboević, Ž., Lobaš Kukavičić, I., Maldini, P., Milić Beran, I., Miličević, M., Pećarević, M.,
Šuman Tolić, M., Vojvodić, K. i Žubrinić, K.
Odsutni: Čelić, I. i Pauković, D. (OP),
Sjednici su nazočili: prorektori Lazar, M., Stojčić, N. i Žaja Vrbica, S., predstojnica Zavoda za mediteranske kulture
Marić, M., voditeljica studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ S. Zoranić, ravnatelj Studentskog centra Dubrovnik
Potrebica, M., glavni tajnik Ivušić, D., voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A., voditelj Ureda za kvalitetu
Trpin, M. i voditeljica Ureda za odnose s javnostima Buratović Maštrapa, S.
Poštivajući mjere zdravstvene zaštite i naputke Stožera civilne zaštite, sjednica Senata održana je u otvorenom prostoru, u
vrtu rektorata Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29.
Senat je na prijedlog rektora jednoglasno donio
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Usvajanje zapisnika s izvanredne sjednice Senata održane 17. lipnja 2020.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 17. lipnja do 15. srpnja 2020.
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uvjetima izdavanja isprave o izjednačenju
stručnih naziva s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti
(raspodjela projektnih sredstava)
Donošenje Strategije istraživanja Sveučilišta u Dubrovniku za razdoblje od 2020. do 2025. godine
Donošenje Odluke o načinu donošenja izvedbenih planova nastave na Sveučilištu u Dubrovniku i Hodograma
aktivnosti za donošenje izvedbenih planova nastave
Donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena studijskog programa (u opsegu manjem od 20%) preddiplomskog
sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“
Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova za akademsku 2020. / 2021. godinu:
a) preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“
b) preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“
c) diplomskih studija „Mediji“ i „Odnosi s javnostima“
Donošenje Kalendara nastave preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2020. /
2021.
Donošenje odluke o opravdanosti potrebe za nastavkom rada prof. dr. sc. Vladimira Lipovca nakon navršenih šezdeset
i pet godina života
Donošenje odluke o imenovanju glavnog urednika časopisa „Naše more“
Donošenje odluke o raspisivanju internog poziva za iskazivanje interesa za obavljanje poslova glavnog urednika
časopisa „Ekonomska misao i praksa“ i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po internom pozivu
Donošenje odluke o potvrdi izbora:
a) doc. dr. sc. Tatjane Dobroslavić za pročelnicu Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku i
b) dr. sc. Nenada Antolovića, višeg znanstvenog suradnika, za ravnatelja Instituta za more i priobalje Sveučilišta u
Dubrovniku,
a za dvogodišnje mandatno razdoblje počevši od 1. listopada 2020.
Donošenje odluke o imenovanju voditelja programa cjeloživotnog obrazovanja za:
a) program izobrazbe: „Seminar za turističke vodiče“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
b) programe izobrazbe koji se izvode na Pomorskom odjelu prema popisu koji je donio Senat na 148. sjednici
održanoj 19. ožujka 2018. i posebnog programa obrazovanja pomoraca
Informacija o upisu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Poslovna ekonomija u digitalnom
okruženju“ u Upisnik studijskih programa Ministarstva znanosti i obrazovanja
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja Zorana Jablanova, univ. spec. med.
iur., a u okviru njegovog postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo (5.02.09)

17. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor jednog nastavnika /
nastavnice u naslovno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana
organizacija i menadžment ( 5.01.04)
18. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03)
19. Donošenje odluke o izboru:
a) dr. sc. Katije Bakije u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti (6.03.18)
b) dr. sc. Marijane Pećarević u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ( agronomija) (4.01)
c) dr. sc. Ivice Đurđevića Tomaša u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)
20. Izvješće Studentskog centra Dubrovnik o financijskom poslovanju u 2019. godini i Financijskom planu za 2020.
ad 1.

Usvajanje zapisnika s izvanredne sjednice Senata održane 17. lipnja 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik s izvanredne sjednice Senata održane 17. lipnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik s izvanredne sjednice Senata održane 17. lipnja 2020.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 17. lipnja do 15. srpnja 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pisano Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 17. lipnja
do 15. srpnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znaje Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od 17. lipnja do 15. srpnja 2020.
ad 3.
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uvjetima izdavanja isprave o
izjednačenju stručnih naziva s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku
i uvjetima izdavanja isprave o izjednačenju stručnih naziva s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima, Obrazloženje
prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika, Interni popis stečenih stručnih naziva i stručnih / akademskih naziva s kojima se
izjednačavaju i Obrazac F65-01- Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačavanju stečenog stručnog naziva
Uvodno izvješće: M. Trpin
U raspravi su sudjelovali: A. Bratoš Cetinić i M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uvjetima izdavanja isprave o izjednačenju stručnih naziva s
odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima
Članak 1.
U Pravilniku o postupku i uvjetima izdavanja isprave o izjednačenju stručnih naziva s odgovarajućim akademskim i
stručnim nazivima (52. sjednica od 24. listopada 2008.) iza članka 1. dodaje se članak 1a. koji glasi:
„Članak 1a.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i
ženski spol.“
Članak 2.
Članak 3. mijenja se i glasi:
„Članak 3.
(1) Postupak izdavanja isprave, u smislu članka 1. ovoga Pravilnika, pokrenut će se samo na temelju
opravdanog pisanog zahtjeva osobe iz članka 2. ovog Pravilnika.

(2) Osoba koja, u smislu članka 2. ovog Pravilnika, ima opravdani interes za izdavanje isprave u smislu ovog
Pravilnika, pisani zahtjev podnosi na propisanom obrascu F65-01 - Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačavanju
stečenog stručnog naziva.“
(3) Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačavanju stečenog stručnog naziva iz prednjeg stavka, osoba iz
članka 2. ovoga Pravilnika, podnosi elektroničkom poštom na adresu: izjednacavanje.diploma@unidu.hr.
Članak 3.
Članak 4. briše se.
Članak 4.
U članku 9. stavak 3. briše se.
Članak 5.
U članku 10. dodaje se točka 6. koja glasi:
„ 6. Internog popisa stečenih stručnih naziva i akademskih/stručnih naziva s kojima se izjednačuju“
Članak 6.
Članak 14. briše se.
Članak 7.
Iza članka 15. dodaje se članka 15a. koji glasi:
„Članak 15a.
Sastavni dio ovog Pravilnika čine:
1. Obrazac F65-01 Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačavanju stečenog stručnog naziva
2. Interni popis stečenih stručnih naziva i akademskih/stručnih naziva s kojima se isti izjednačuju.“
Članak 8.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i uvjetima izdavanja isprave o izjednačenju stručnih
naziva s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima stupa na snagu osmog dana od dana objave na internetskim
stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.
ad 4.
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite
djelatnosti (raspodjela projektnih sredstava)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju i
raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti a u vezi s raspodjelom projektnih sredstava
Uvodno izvješće: M. Lazar
U raspravi su sudjelovali: K. Žubrinić, M. Lazar i N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti
Članak 1.
U Pravilniku o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti (105. sjednica Senata od 23. rujna 2013., 137.
sjednica Senata od 10. siječnja 2017., 140. sjednica Senata od 24. travnja 2017. i 154. sjednica Senata od 11. siječnja
2019.) članak 6. mijenja se i glasi:
„Članak 6.
Sveučilište, u smislu ovog Pravilnika, koristi vlastite prihode za:
1. izgradnju, uređenje i održavanje prostora, nabavu opreme i literature,
2. financiranje izrade udžbenika, skripti, stručne literature i drugih publikacija Sveučilišta,
3. financiranje vlastitih istraživačkih projekata,
4. financijsku potporu voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske zaklade za znanost, na
natječaje u sklopu programa Obzor 2020., na Erasmus+ natječajima: Erasmus Mundus združeni diplomski
studiji, Strateška partnerstva, Udruživanje znanja i Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju, kao i na natječaje
Europskih strukturnih i investicijskih fondova, i to samo:
a) onima koji uđu u drugi krug vrednovanja (istorazinsko vrednovanje), ili
b) onima koji prijeđu unaprijed određen evaluacijski prag ako je riječ o natječaju s jednostupanjskim postupkom
5. plaćanje vanjskih suradnika,

6. plaćanje rada zaposlenika Sveučilišta iznad norme, a za rad koji se obavlja unutar Sveučilišta,
7. posebne dodatke na plaću zaposlenika Sveučilišta,
8. plaćanje rada djelatnika angažiranih na izvedbi programa stručnog usavršavanja,
9. plaćanje troškova poslijediplomskih studija nastavnika, kotizacija za sudjelovanje na kongresima i seminarima,
kao i plaćanje programa kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja zaposlenika Sveučilišta,
10. druge izdatke u poslovanju koji, u cjelini ili dijelom, nisu osigurani u Državnom proračunu Republike Hrvatske.“
Članak 2.
Iza članka 6. dodaje se članak 6a. koji glasi:
„Članak 6a.
Iznos financijske potpore voditeljima projektnih prijedloga iz članka 6. stavka 1. podstavke 4. ovog Pravilnika,
određuje Senat posebnom odlukom.“
Članak 3.
Članak 9. mijenja se i glasi:
„Članak 9.
(1) Prihod ostvaren od znanstveno-istraživačkih, umjetničkih i stručnih programa ili projekata smatra se prihodom
Sveučilišta.
(2) Svi troškovi znanstvenoistraživačkih, umjetničkih i stručnih programa ili projekata iz stavka 1.
moraju se koristiti isključivo za ostvarenje projektnih/programskih ciljeva i rezultata. Kako bi se ti troškovi smatrali
prihvatljivima moraju ispunjavati sljedeće kriterije:
- stvarno su nastali od strane korisnika projekta/programa,
- nastali su za vrijeme trajanja projekta/programa,
- navedeni su u predviđenom proračunu projekta/programa,
- nastali su u svezi s aktivnostima na projektu/programu i nužni su za njihovu provedbu,
- moguće ih je utvrditi i provjeriti u skladu s računovodstvenim propisima,
- razumni su, opravdani i usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, posebice glede ekonomičnosti i
učinkovitosti.
(3) Prihod ostvaren od znanstvenoistraživačkih, umjetničkih i stručnih programa ili projekata koristi se, u pravilu, se
na sljedeći način:
- 80% prihoda koristi se za izvedbu projekta/ programa,
- 20% prihoda koristi se za unaprjeđenje rada Sveučilišta.
(4) Odredba stavka 4. ovog članka ne primjenjuje se na znanstvene projekte, kolaborativne znanstvene programe,
odnosno teme uključujući i rad na pripremi za temu koji se izvode na temelju:
- ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i za koja su sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike
Hrvatske,
- ugovora s Hrvatskom zakladom za znanost,
- ako je ugovorom sklopljenim s davateljem/nositeljem sredstava financiranja projekta/programa korištenje
sredstava uređeno drugačije.
(5) U slučaju iz prethodnoga stavka neizravni troškovi na projektima raspodjeljuju se na slijedeći način:
- 50% glavnom istraživaču,
- 50% Sveučilištu.
(6) Ako se projekt tereti za rad zaposlenika koji plaću primaju iz državnog proračuna te samo dio radnog vremena
rade na projektu, onda će se 80% od tako obračunatih sredstava stavit na raspolaganju voditelju projekta ili
zaposleniku za čiji se rad projekt tereti sukladno odredbama natječaja i radnom planu projekta, a 20% Sveučilištu.
(7) U opravdanim slučajevima Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na prijedlog rektora, može, posebnom odlukom
utvrditi i drugi način raspodjele neizravnih troškova i troškova za rad zaposlenika koji plaću primaju iz državnog
proračuna te samo dio radnog vremena rade na projektu.“
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na internetskim stranicama Sveučilišta.
ad 5.

Donošenje Strategije istraživanja Sveučilišta u Dubrovniku za razdoblje od 2020. do 2025. godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Strategije istraživanja Sveučilišta u Dubrovniku za razdoblje
od 2020. do 2025. godine

Uvodno izvješće:M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se Strategija istraživanja Sveučilišta u Dubrovniku za razdoblje 2020. – 2025. s operativnim planom.
2. Zadužuju se vijeća sveučilišnih sastavnica za donošenje prijedloga znanstvenih tema koje zaposleni istraživači
namjeravaju istraživati u pripadajućim znanstvenim područjima i poljima, uz detaljan program rada i posebne
ciljeve za svaku temu, sukladno uputama i u roku koji odredi prorektor za međunarodnu suradnju i znanost.
3. Zadužuju se čelnici sveučilišnih sastavnica da, odmah po donošenju prijedloga znanstvenih tema iz prethodne točke
ove Odluke, dostave iste prorektoru za međunarodnu suradnju i znanost.
4. Zadužuje se prorektor za međunarodnu suradnju i znanost da, na temelju dostavljenih prijedloga znanstvenih
tema, koordinira izradu objedinjenih pregleda znanstvenih tema u znanstvenim područjima:
 tehničkih, biotehničkih i prirodnih znanosti te biomedicine i zdravstva,
 društvenih i humanističkih znanosti,
koji će se dostaviti Senatu na prihvaćanje najkasnije na posljednjoj sjednici u 2020. godini.
5. Prihvaćeni pregledi znanstvenih tema iz prethodne točke čine sastavni dio Strategije iz točke 1. ove Odluke.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 6. Donošenje Odluke o načinu donošenja izvedbenih planova nastave na Sveučilištu u Dubrovniku i Hodograma
aktivnosti za donošenje izvedbenih planova nastave
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o načinu donošenja izvedbenih planova nastave na
Sveučilištu u Dubrovniku i prijedlog Hodograma aktivnosti za donošenje izvedbenih planova nastave
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o načinu donošenja izvedbenih planova nastave na Sveučilištu u Dubrovniku
1) Ovom Odlukom se, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uređuju uvjeti i način
donošenja izvedbenih planova nastave na Sveučilištu u Dubrovniku.
2) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i
ženski rod.
3) Studiji Sveučilišta u Dubrovniku izvode se prema izvedbenom planu nastave koji za svaku akademsku godine
donosi vijeće sastavnice Sveučilišta i potvrđuje Senat, u skladu sa zakonom i općima aktima Sveučilišta te prema
hodogramu aktivnosti koji je u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.
4) Izvedbenim planom nastave utvrđuju se:
1. nastavnici i suradnici koji će izvoditi nastavu prema studijskom programu
2. mjesta izvođenja nastave
3. početak i završetak te satnica izvođenja nastave
4. oblici nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, provjere znanja i sl.)
5. način polaganja ispita
6. ispitni rokovi
7. popis literature za studij i za polaganje ispita
8. mogućnost izvođenja nastave na stranom jeziku
9. ostale važne činjenice za uredno izvođenje nastave
5) Izvedbeni plan nastave se, sukladno važećem studijskog programu, donosi na propisanom obrascu Sveučilišta
(F04-14), pri čemu je za sve promjene elemenata utvrđenih studijskim programom potrebno prethodno provesti
postupak vrednovanja sukladno važećim propisima i općim aktima Sveučilišta.
6) Izvedbeni plan nastave može se, zbog opravdanih razloga, mijenjati i dopunjavati i tijekom akademske godine na
način propisan za njegovo donošenje.
7) Ovlašćuju se vijeća sastavnice Sveučilišta da, iznimno od prethodne točke, donose izmjene i/ili dopune izvedbenog
plana nastave koje se odnose na elemente iz točke 4. podtočaka 1., 3., 6. i 8. ove Odluke bez naknadne potvrde Senata.

8) Elementi izvedbenog plana nastave iz točke 4. podtočke 2., 4., 5., 7. i 9. ne mogu se mijenjati tijekom akademske
godine.
9) Izvedbeni plan nastave objavljuje se na mrežnim stranicama Sveučilišta prije početka
nastave u odnosnoj akademskoj godini.
10) Iznimno od prethodne točke, izmjene i/ili dopune izvedbenog plana nastave mogu se objaviti i tijekom akademske
godine, u kojem slučaju je nužno na odgovarajući način naznačiti da se radi o promijenjenom dokumentu.
11) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 7.
Donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena studijskog programa (u opsegu manjem od 20%)
preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana o izmjenama
studijskog programa od 10. srpnja 2020., Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete
od 13. srpnja 2020. i prijedlog Odluke Senata o prihvaćanju manjim izmjenama studijskog programa preddiplomskog
studija Povijest Jadrana i Mediterana
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaćaju se manje izmjene studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i
Mediterana“ koje se sastoje od:
- promjene naziva postojećeg kolegija „Srednjovjekovne crkvene institucije u sredozemnom kontekstu“ u
„Srednjovjekovne crkvene institucije“,
- manjih izmjena u sadržaju kolegija „Suvremena historiografija: teorije i metode“ i „Socijalna povijest
jadranskog i mediteranskog prostora“
- usklađivanja naziva obveznog kolegija stranog jezika (Engleski, Talijanski ili Francuski, od kojih studenti biraju
jedan) s nazivom koji se vodi u ISVU sustavu (Engleski jezik I/1 mijenja naziv u Engleski jezik 1, Engleski jezik
I/2 mijenja naziv u Engleski jezik 2, Engleski jezik II/1 mijenja naziv u Engleski jezik 3, Engleski jezik II/2
mijenja naziv u Engleski jezik 4, Engleski jezik III/1 mijenja naziv u Engleski jezik 5, i tako za sva tri jezika).
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od akademske 2020./2021. godine.
ad 8.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenog plana preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i
Mediterana“ za akademsku 2020. / 2021. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog izvedbenog plana preddiplomskog studija Povijest Jadrana i
Mediterana za akademsku 2020. / 2021. koji je donijelo Vijeće tog studija 10. srpnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvedbeni plan preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ za akademsku 2020.
/ 2021. godinu.
b) Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenog plana preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“
za akademsku 2020. / 2021. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća Odjela za komunikologiju donesena na
sjednici održanoj 10. ožujka 2020. te Izvedbeni plan nastave preddiplomskog studija Mediji i kultura društva s unesenim
manjim izmjenama u odnosu na tekuću akademsku godinu
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvedbeni plan preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“ za akademsku 2020. /
2021. godinu.

c) Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova diplomskih sveučilišnih studija „Mediji“ i „Odnosi s
javnostima“ za akademsku 2020. / 2021. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su Izvedbeni planovi diplomskih sveučilišnih studija „Mediji“ i „Odnosi
s javnostima“ za akademsku 2020. / 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se izvedbeni planovi diplomskih sveučilišnih studija „Mediji“ i „Odnosi s javnostima“ za akademsku 2020.
/ 2021. godinu.
ad 9.
Donošenje Kalendara nastave preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj
2020. / 2021.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su grafički i tekstualni prijedlog Kalendara nastave preddiplomskih i
diplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2020. / 2021.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi su sudjelovali: N. Burum, M. Trpin, M. Miličević, S. Žaja Vrbica, P. Maldini i R. Garić
Senat je jednoglasno donio
KALENDAR NASTAVNIH AKTIVNOSTI
ZA PREDDIPLOMSKE I DIPLOMSKE STUDIJE U AKADEMSKOJ 2020./2021.

I. ZIMSKI SEMESTAR (traje 15 tjedana):
1. Početak nastave: 5. listopada 2020. (ponedjeljak)
2. Početak nastave za diplomske studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju:
9. studenog 2020. (ponedjeljak) – trajanje (10 tjedana)
3. Završetak nastave: 30. siječnja 2021. (subota)
4. Dani u semestru kada nema nastave:
− 18. studenoga 2020. (srijeda) – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
− od 21. prosinca 2020. (ponedjeljak) do 3. siječnja 2021. (nedjelja) - Božićni i novogodišnji Blagdani
− 6. siječnja 2021. (srijeda) – Sveta tri kralja
5. Izvanredni ispitni rok: od 16. studenoga 2020. (ponedjeljak) do 28. studenoga 2020. (subota)
6. Zimski ispitni rok: od 1. veljače 2021. (ponedjeljak) do 13. veljače 2021. (subota)

II. LJETNI SEMESTAR (traje 15 tjedana):
1. Početak nastave: 15. veljače 2021. (ponedjeljak)
2. Završetak nastave za diplomske studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju:
24. travnja 2021. (subota) – (trajanje 10 tjedana)
3. Završetak nastave: 29. svibnja 2021. (subota)
4. Dani u semestru kada nema nastave:
− 5. travnja 2021. (ponedjeljak) - Uskrsni ponedjeljak

− 1. svibnja 2021. (subota) – Praznik rada
5. Izvanredni ispitni rok: od 15. ožujka 2021. (ponedjeljak) do 27. ožujka 2021. (subota)
6. Ljetni ispitni rok: od 31. svibnja 2021. (ponedjeljak) do 26. lipnja 2021. (subota)
7. Neradni dani za vrijeme ispitnih rokova:
− 3. lipnja 2021. (četvrtak) – Tijelovo
− 22. lipnja 2021. (utorak) – Dan antifašističke borbe
III. ZAVRŠETAK AKADEMSKE GODINE
1. Jesenski ispitni rok: od 23. kolovoza 2021. (ponedjeljak) do 18. rujna 2021. (subota)
2. Rektorski rok: 22. rujna 2021. (srijeda) u 8:00 sati
Za ljetni i jesenski ispitni rok nastavnici su dužni objaviti dva termina polaganja ispita, a za sve ostale ispitne rokove jedan
termin polaganja ispita.
Preporuka je da između dva termina polaganja ispita protekne najmanje četrnaest dana.
ad 10.
Donošenje odluke o opravdanosti potrebe za nastavkom rada prof. dr. sc. Vladimira Lipovca nakon
navršenih šezdeset i pet godina života
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Mišljenje Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo o
opravdanosti potrebe za nastavkom rada prof. dr. sc. Vladimira Lipovca nakon navršene 65. godine života (doneseno na
sjednici Vijeća održanoj 15. lipnja 2020.), Zahtjev prof. dr. sc. Vladimira Lipovca za produljenjem ugovora o radu od 4.
lipnja 2020., preslik Odluke o izboru prof. dr. sc. Vladimira Lipovca u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora u trajnom zvanju (43. sjednica Senata održana 29. siječnja 2008.), potvrda o voditeljstvu međunarodnog
kompetitivnog znanstvenog projekta i Sažetak znanstvene, nastavne i druge djelatnosti prof. dr. sc. Vladimira Lipovca
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: Ž. Koboević i M. Miličević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Utvrđuje se potreba za nastavkom rada prof. dr. sc. Vladimira Lipovca nakon isteka akademske 2020. / 2021. u
kojoj navršava 65 godina života.
2. S prof. dr. sc. Vladimirom Lipovcem sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme od dvije godine i to od 1.
listopada 2021. do 30. rujna 2023., a za znanstveno zvanje i radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju, za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polja: elektrotehnika (2.03) i računarstvo (2.09)
3. Ako Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku prije isteka roka iz točke 2. ove Odluke iskaže
potrebu za daljnjim nastavkom rada prof. dr. sc. Vladimira Lipovca, ponovno će se provesti postupak u skladu s
Odlukom o nastavku rada zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku nakon navršene 65. godine života, a koji su na dan
30. srpnja 2013. bili u trajnom zvanju redovitog profesora.
ad 11.

Donošenje odluke o imenovanju glavnog urednika časopisa „Naše more“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po internom pozivu za
podnošenje kandidatura za glavnog urednika časopisa „Naše more“ od 2. srpnja 2020.
Uvodno izvješće: Ž. Koboević
U raspravi su sudjelovali:N. Burum i D. Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prof. dr. sc. Srećko Krile imenuje se vršiteljem dužnosti glavnog urednika časopisa „Naše more“ za razdoblje od
godinu dana i šest mjeseci počevši od dana donošenja ove odluke.

ad 12.
Donošenje odluke o raspisivanju internog poziva za iskazivanje interesa za obavljanje poslova glavnog
urednika časopisa „Ekonomska misao i praksa“ i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po internom
pozivu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Internog poziva i članova Povjerenstva za provedbu postupka
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se interni poziv za podnošenje kandidature za glavnog urednika časopisa „Ekonomska misao i praksa“
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
„Ekonomska misao i praksa“ i to osobno na protokol ili poštanskom preporučenom pošiljkom 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:
-

izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, predsjednica
prof. dr. sc. Martin Lazar , član
prof. dr. sc. Ivana Pavlić, članica

6. Odluku o imenovanju glavnog urednika časopisa donijet će Senat na temelju izvješća Povjerenstava iz točke 5. ove
Odluke.

ad 13.
a) Donošenje odluke o potvrdi izbora doc. dr. sc. Tatjane Dobroslavić za pročelnicu Odjela za akvakulturu Sveučilišta
u Dubrovniku za dvogodišnje mandatno razdoblje počevši od 1. listopada 2020.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu od 24. lipnja 2020. o
izboru doc. dr. sc. Tatjane Dobroslavić za pročelnicu Odjela za akvakulturu
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Potvrđuje se odluka Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu o izboru doc. dr. sc. Tatjane Dobroslavić za pročelnicu
Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku za dvogodišnje mandatno razdoblje počevši od 1. listopada 2020.
b) Donošenje odluke o potvrdi izbora dr. sc. Nenada Antolovića, višeg znanstvenog suradnika, za ravnatelja Instituta
za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku za dvogodišnje mandatno razdoblje počevši od 1. listopada 2020.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik Izbornog povjerenstva o provedenim izborima za ravnatelja i
Odluka o izboru ravnatelja Instituta za more i priobalje od 30. lipnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Potvrđuje se odluka Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje o izboru dr. sc. Nenada Antolovića, višeg
znanstvenog suradnika, za ravnatelja Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku za dvogodišnje
mandatno razdoblje počevši od 1. listopada 2020.

ad 14.
a) Donošenje odluke o imenovanju voditelja programa cjeloživotnog obrazovanja za program izobrazbe: „Seminar
za turističke vodiče“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: prijava prof. dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž od 19. lipnja 2020. na
interni poziv za voditelja programa cjeloživotnog učenja Seminar za turističke vodiče na Odjelu za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju, Opis dosadašnjeg angažmana prof. dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž u organizaciji i izvedbi Seminara za turističke
vodiče te njezin prijedlog programa rada Seminara za turističke vodiče u narednom razdoblju
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž imenuje se voditeljicom programa cjeloživotnog obrazovanja Seminar za turističke
vodiče na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, a za razdoblje od dvije godine, počevši od 1. listopada 2020.
b) Donošenje odluke o imenovanju voditelja programa cjeloživotnog obrazovanja za programe izobrazbe koji se
izvode na Pomorskom odjelu prema popisu koji je donio Senat na 148. sjednici održanoj 19. ožujka 2018. i Posebnog
programa obrazovanja pomoraca
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prijava doc. dr. sc. Matka Bupića od 18. lipnja 2020. na interni poziv
za podnošenje prijava za voditelja programa cjeloživotnog obrazovanja na Pomorskom odjelu sa životopisom i programom
rada
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao: I. Đurđević Tomaš
Senat je većinom glasova, uz jedan glas protiv (I. Đurđević Tomaš) donio
Odluku
Doc. dr. sc. Matko Bupić imenuje se voditeljem programa cjeloživotnog obrazovanja za programe izobrazbe koji se
izvode na Pomorskom odjelu prema popisu koji je donio Senat na 148. sjednici održanoj 19. ožujka 2018. i Posebnog
programa obrazovanja pomoraca, za razdoblje od dvije godine, počevši od 1. listopada 2020.
ad 15.
Informacija o upisu poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Poslovna ekonomija u
digitalnom okruženju“ u Upisnik studijskih programa Ministarstva znanosti i obrazovanja
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U okviru ove točke dnevnog reda S. Žaja Vrbica izvjestila je da je postupak upisa diplomskog specijalističkog studija
Hotelijerstvo u Upisnik studijskih programa pred samim završetkom te se očekuje početak izvedbe tog studija od akademske
2020. / 2021. U tu svrhu odmah nakon upisa u Upisnik, trebalo bi sazvati elektronsku sjednicu Senata, donijeti odluku o
dopuni Natječaja za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj 2020. / 2021. i utvrditi vrijednost ECTS boda za taj
studij
U raspravi su sudjelovali: P. Maldini i B. Bulum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Primaju se na znanje informacije o upisima poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Poslovna
ekonomija u digitalnom okruženju“ i diplomskog specijalističkog stručnog studija „Hotelijerstvo“ u Upisnik
studijskih programa Ministarstva znanosti i obrazovanja
ad 16.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja Zorana Jablanova, univ.
spec. med. iur., a u okviru njegovog postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo (5.02.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u
naslovno nastavno zvanje od 6. ožujka 2020. i prijedlog Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ od 6. srpnja
2020. za imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja pristupnika Zorana Jablanova, univ. spec. med. iur.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluka
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja Zorana Jablanova, univ. spec. med. iur., a u okviru
njegovog postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
pravo, grana radno i socijalno pravo (5.02.09), u sastavu:

1. prof. dr. sc. Jozo Čizmić, Sveučilište u Splitu, predsjednik,
2. prof. dr. sc. Branka Milošević Pujo, Sveučilište u Dubrovniku, članica i
3. prof. dr. sc. Anita Kurtović Mišić, Sveučilište u Splitu, članica.
ad 17.
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor jednog
nastavnika / nastavnice u naslovno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija,
grana organizacija i menadžment ( 5.01.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
od 29. lipnja 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju za izbor jednog nastavnika / nastavnice u naslovno
zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment
( 5.01.04), u sastavu:
1.
2.
3.

prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Iris Lončar, članica i
doc. dr. sc. Zorica Krželj Čolović, članica.

ad 18.
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko
zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 29. lipnja 2020. za
imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03)
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: M. Miličević, Ž. Koboević, D. Ivušić, N. Burum, M. Lazar i I. Đurđević Tomaš
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03), u sastavu:
1.
2.
3.

izv. prof. dr. sc. Žarko Koboević, predsjednik,
prof. dr. sc. Srećko Krile, član i
izv. prof. dr. sc. Mate Jurjević, član.

ad 19.
a) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Katije Bakije u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti
(6.03.18)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje
filologija od 12. svibnja 2020. o izboru dr. sc. Katije Bakija u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, Izvješće
Stručnog povjerenstva Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 4. lipnja 2020. i Mišljenje
Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 19. lipnja 2020. kojim se utvrđuje da dr. sc. Katija Bakija
ispunjava uvjete za izbor u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Katija Bakija izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti (6.03.18).
b) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Marijane Pećarević u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ( agronomija) (4.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u
okviru postupka izbora dr. sc. Marijane Pećarević u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora a po natječaju
objavljenom u NN 69/19

Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Marijana Pećarević izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda ( agronomija) (4.01).
c) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ivice Đurđevića Tomaša u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke
škole za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni
promet (2.12.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor
dr. sc. Ivice Đurđevića Tomaša u nastavno zvanje profesora visoke škole a po raspisanom natječaju objavljenom u NN 67/20
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ivice Đurđevića Tomaša u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02).
ad 20.
2020.

Izvješće o financijskom poslovanju Studentskog centra Dubrovnik u 2019. godini i Financijskom planu za

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o financijskom poslovanju Studentskog centra Dubrovnik u
2019. godini i Financijski plan Studentskog centra Dubrovnik za 2020.
Uvodno izvješće: M. Potrebica
U raspravi su sudjelovali: N. Burum i R. Garić
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Primaju se na znanje Izvješće o financijskom poslovanju Studentskog centra Dubrovnik u 2019. godini i Financijski
plan Studentskog centra Dubrovnik za 2020.
Zaključeno u 15,50 sati.
Predsjednik Senata
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

