Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1112 -1/20
U Dubrovniku, 30. rujna 2020.
Zapisnik
sa 167. sjednice Senata održane 30. rujna 2020. u amfiteatru Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, s
početkom u 13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A., Bulum, B., Burum, N., 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., Pauković, D. i Đurđević–Tomaš, I. (OP).
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., voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A., voditelj Ureda za
kvalitetu Trpin, M. i voditeljica Ureda za odnose s javnostima Buratović Maštrapa, S.
Uvodno je rektor predložio da se u prijedlogu Dnevnog reda točka 13. „Donošenje odluke o načinu prekovremenog rada u
nastavi“, zamjeni s točkom: „Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Plana nabave za 2020. godinu“. Senat je prihvatio
rektorov prijedlog te je jednoglasno usvojio slijedeći
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Usvajanje ispravka zapisnika sa 165. sjednice Senata održane 27. svibnja 2020., zapisnika sa 166. sjednice Senata
održane 15. srpnja 2020. te zapisnika s izvanrednih elektroničkih sjednica Senata održanih 24. srpnja 2020. i 11. rujna
2020.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 15. srpnja do 30. rujna 2020.
Donošenje odluke o imenovanju prorektora za četverogodišnje mandatno razdoblje počevši od 1. listopada 2020. i to:
a) prorektora za poslovanje
b) prorektora za studije i studente
c) prorektora za međunarodnu suradnju i znanost
Donošenje odluke o davanju suglasnosti za izbor pročelnika Odjela za komunikologiju za mandatno razdoblje od 1.
prosinca 2020. do 30. studenoga 2022.
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima i studiranju (sukladno planu djelovanja i
preporukama unutarnje revizije)
Donošenje Odluke o dopuni:
a) Odluke o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
b) Odluke u uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
c) Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija
(sukladno planu djelovanja i preporukama unutarnje revizije)
Donošenje Odluke o načinu i uvjetima upisa izbornih predmeta s drugih studija na Sveučilištu u Dubrovniku
Donošenje Izvedbenog plana nastave poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Poslovna ekonomija u
digitalnom okruženju za akademsku 2020./2021. godinu
Donošenje odluke o visini školarine i vrijednosti ECTS boda na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju
„Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij „Poslovna
ekonomija u digitalnom okruženju“ u akademskoj 2020./2021.
Donošenje izmijenjenog i dopunjenog Akcijskog plana Strategije ljudskih resursa za istraživače na Sveučilištu u
Dubrovniku
Donošenje Odluke o iznosu financijske potpore za 2020. koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih
na natječaje u sklopu programa obzor 2020, programa Erasmus + i na natječaje Hrvatske zaklade za znanost
Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Plana nabave za 2020. godinu“.
Donošenje Odluke o obveznom nošenju maski
Donošenje odluke o imenovanju uredništva časopisa „Naše more“
Donošenje odluke o imenovanju glavnog urednika časopisa „Ekonomska misao i praksa“
Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti
u 2020. na Sveučilištu u Dubrovniku
Donošenje odluke kojom se odobrava:
a) izdavanje visokoškolskog e-udžbenika „Osnove konzerviranja-restauriranja tekstila“, autorice doc. dr. sc. Danijele
Jemo
b) izdavanje visokoškolske e-knjige „Priručnik auditornih vježbi za kolegije iz teorije komunikacija“, autorice izv.
prof. dr. sc. Adriane Lipovac

korištenje loga za knjigu „BIBICE - priča o Gradu kroz djelovanje liječnika iz obitelji Bibica“ autorice doc. dr. sc.
Ane Bakija Konsuo i mr. sc. Ivice Vučak, dr. med
Donošenje odluke o imenovanju člana Projektnog tima za pripremu i provedbu investicije „Kompleks studentskog doma
Sveučilišta u Dubrovniku“ zaduženog za vidljivost projekta
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje voditelja poslijediplomskog doktorskog studija
„Povijest stanovništva“ te imenovanju vijeća tog studija za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022.
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i
na radno mjesto docenta dr. sc. Darija Miškovića i dr. sc. Nermina Hasanspahića
Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s jednim izvršiteljem na radnom mjestu izvanredni profesor
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti (5.04)
Donošenje odluke o izboru u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:
a) za znanstveno područje znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana
kirurgija (3.02.10)
b) za znanstveno područje znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana
anesteziologija i reanimatologija (3.02.01)
Donošenje odluke o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo ( 5.01.13)
Donošenje odluke o izboru jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za:
a) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03)
b) umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija, smjer drvo (7.04.09)
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu
na radnom mjestu predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije
(5.05.03)
Donošenje odluke o poništenju natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02)
c)
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ad 1.
Usvajanje ispravka zapisnika sa 165. sjednice Senata održane 27. svibnja 2020., zapisnika sa 166. sjednice
Senata održane 15. srpnja 2020. te zapisnika s izvanrednih elektroničkih sjednica Senata održanih 24. srpnja 2020. i
11. rujna 2020.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Zapisnik sa 165. sjednice Senata održane 27. svibnja 2020. s
unesenim ispravkom točke 16. Dnevnog reda, Hodogram aktivnosti za donošenje izvedbenih planova nastave na Sveučilištu u
Dubrovniku – tehnička korekcija, Zapisnik sa 166. sjednice Senata održane 15. srpnja 2020., te zapisnici s izvanrednih
elektroničkih sjednica Senata održanih 24. srpnja 2020. i 11. rujna 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaćaju se:
Zapisnik sa 165. sjednice Senata održane 27. svibnja 2020. s unesenim ispravkom točke 16. Dnevnog reda,
Hodogram aktivnosti za donošenje izvedbenih planova nastave na Sveučilištu u Dubrovniku – tehnička korekcija,
Zapisnik sa 166. sjednice Senata održane 15. srpnja 2020.,
Zapisnici s izvanredne elektroničke sjednica Senata održane 24. srpnja 2020.
Zapisnik s izvanredne elektroničke sjednica Senata održane 11. rujna 2020. i
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 15. srpnja do 30. rujna 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pisano Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 15. srpnja
do 30. rujna 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od 15. srpnja do 30. rujna 2020.

ad 3.
a) Donošenje odluke o imenovanju prorektora za poslovanje za četverogodišnje mandatno razdoblje počevši od 1.
listopada 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog odluke o imenovanju izv. prof. dr. sc. Nebojše Stojčića za
prorektora za poslovanje za četverogodišnje mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2024., Životopis
predloženog kandidata, Prikaz njegove znanstvene i stručne djelatnosti, Izjava o prihvaćanju kandidature i Opis poslova
prorektora za poslovanje.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić imenuje se za prorektora za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku za četverogodišnje
mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2024.,
b) Donošenje odluke o imenovanju prorektora za studije i studente za četverogodišnje mandatno razdoblje počevši od
1. listopada 2020.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog odluke o imenovanju izv. prof. dr. sc. Sanje Žaja Vrbica za
prorektoricu za studije i studente za četverogodišnje mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2024., Životopis
predložene kandidatkinje, Prikaz njezine znanstvene i stručne djelatnosti, Izjava o prihvaćanju kandidature i Opis poslova
prorektorice za studije i studente.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica imenuje se za prorektoricu za studije i studente Sveučilišta u Dubrovniku za
četverogodišnje mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2024.,
c) Donošenje odluke o imenovanju prorektora za međunarodnu suradnju i znanost za četverogodišnje mandatno
razdoblje počevši od 1. listopada 2020.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog odluke o imenovanju izv. prof. dr. sc. Marijane Pećarević
za prorektoricu za međunarodnu suradnju i znanost za četverogodišnje mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. do 30.
rujna 2024., Životopis predložene kandidatkinje, Prikaz njezine znanstvene i stručne djelatnosti, Izjava o prihvaćanju
kandidature i Opis poslova prorektorice za međunarodnu suradnju i studente.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao M. Lazar koji se zahvalio svima na suradnji u proteklom razdoblju u kojem je obnašao funkciju
prorektora za međunarodnu suradnju i znanost te je istaknuo najvažnije rezultate postignute tijekom njegovog mandata, a
novoj prorektorici poželio je puno uspjeha u radu.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević imenuje se za prorektoricu za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u
Dubrovniku za četverogodišnje mandatno razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2024.,
ad 4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za izbor pročelnika Odjela za komunikologiju za mandatno razdoblje
od 1. prosinca 2020. do 30. studenoga 2022.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka o izboru prof. dr. sc. Mata Brautovića za pročelnika Odjela za
komunikologiju donesena tajnim glasovanjem na sjednici Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju održanoj 25. rujna 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Potvrđuje se Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 25. rujna 2020. kojom je prof. dr. sc. Mato
Brautović izabran za pročelnika Odjela za komunikologiju za mandatno razdoblje od 1. prosinca 2020. do 30.
studenoga 2022.
ad 5. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima i studiranju (sukladno planu djelovanja
i preporukama unutarnje revizije)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima i
studiranju, sukladno planu djelovanja i preporukama unutarnje revizije.
Uvodno izvješće:S. Žaja Vrbica
U raspravi su sudjelovali: N. Burum i Ž. Koboević.

Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku
Članak 1.
(1) U Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku (od: 29.9.2011., 18.9.2012.,
18.6.2013., 23.12.2013., 27.3.2014., 26.2.2015. i 22.3.2017.) mijenja se članak 21. i glasi:
„(1) Izvedbeni plan nastave donosi se na način i u rokovima utvrđenim posebnom odlukom Senata o načinu donošenja
izvedbenih planova nastave na Sveučilištu u Dubrovniku.
(2) Hodogram aktivnosti za donošenje izvedbenih planova nastave donosi Senat kao sastavni dio odluke iz prethodnog
stavka.“.
Članak 2.
U članku 28. stavku 1. riječi „indeks i“ brišu se.
U stavku 2. riječi „Indeks i“ brišu se, a riječ „studentsku“ piše se velikim početnim slovom.
Članak 3.
U članku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:
(3) Studenti državljani Republike Hrvatske i studenti državljani zemalja članica Europske unije koji po prvi puta,
kao redoviti studenti, upisuju prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija i studiraju u okviru upisne
kvote imaju pravo na punu subvenciju troškova redovitih studija u skladu s posebnim ugovorom kojeg sklapaju
Sveučilište i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
(4) Studenti državljani Republike Hrvatske i studenti državljani zemalja članica Europske koji prvi put upisuju prvu
godinu studija u statusu izvanrednog studenta plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija.
Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. te se mijenja i glasi:
„(5) Strani državljani trećih zemalja imaju pravo upisa na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani i
državljani zemalja članica Europske unije.“.
Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6. i 7. koji glase:
„(6) Strani državljani trećih zemalja koji prvi put upisuju prvu godinu studija, neovisno o upisanom statusu, plaćaju
puni iznos participacije u troškovima studiranja sukladno zakonu i posebnom odlukom Senata o vrijednosti ECTS
boda i participaciji u troškovima studiranja.
(7) Upis studenata posebnih kategorija u prvu godinu studija i participacija u njihovim troškovima studiranja
uređuje se posebnom odlukom Senata o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija.“.
Članak 4.
U članku 45. stavku 4. riječi „u indeks“ brišu se.
Članak 5.
U članku 57. stavak 3. mijenja se i glasi:
„(3) Redovito pohađanje predavanja ili drugog oblika nastave predmetni nastavnik evidentira u modulu Nastavnički
portal u pravilu krajem semestra u kojem završava izvođenje predmeta.“.
U stavku 4. nakon riječi „potpis“ dodaju se riječi „postavljanjem zabrane prava na potpis u modulu iz prethodnog
stavka.“.
Članak 6.
U članku 59. stavak 6. mijenja se i glasi:
„(6) Redoviti student koji je dužan participirati u troškovima studiranja može propisanu participaciju platiti u
obrocima sukladno posebnoj odluci Senata o obročnom plaćanju propisane participacije troškova studija.
Članak 7.
U članku 60. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
„(3) Izvanredni student može propisanu participaciju u troškovima studija platiti u obrocima sukladno posebnoj
odluci Senata o obročnom plaćanju propisane participacije troškova studija.“.
Članak 8.
Iza članka 60. dodaje se novi članak 60.a koji glasi:
„(1) Student strani državljanin treće zemlje stječe pravo upisa u višu godinu preddiplomskog ili diplomskog
sveučilišnog studija u skladu s uvjetima utvrđenim posebnom odlukom Senata kojom se uređuje stjecanje prava upisa
u više godine preddiplomskoga, to jest diplomskog sveučilišnog studija.

(2) Student iz prethodnog stavka plaća troškove studija u skladu s posebnom odlukom Senata kojom se uređuje
stjecanje prava upisa u više godine preddiplomskoga, to jest diplomskog sveučilišnog studija. Propisanu participaciju
u troškovima studija može platiti u obrocima sukladno posebnoj odluci Senata o obročnom plaćanju propisane
participacije troškova studija.“.
Članak 9.
U članku 63. stavku 5. riječi „studentski indeks“ brišu se.
Članak 10.
U članku 68. stavku 2. riječ „radna“ briše se.
Članak 11.
U članku 69. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
(2) Iznimno od prethodnog stavka, ako je ispit zakazan za ponedjeljak rok za odjavu ispita je tri dana prije dana
određenog za polaganje ispita.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.
Članak 12.
U članku 74. stavka 3. riječ „indeks“ zamjenjuje se riječima „evidenciju i druge isprave“
Članak 13.
U članku 78. stavak 3. se briše.
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta.
ad 6.
a) Donošenje Odluke o dopuni Odluke o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o dopuni Odluke o vrijednosti ECTS boda i
participaciji u troškovima studiranja.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o dopuni Odluke o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
1. U Odluci o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja (od 24. travnja 2017. i 24. srpnja 2020.)
iza članka 1. dodaje se novi članak 1a., koji glasi:
„Odredbe ove Odluke primjenjuju se na studente državljane Republike Hrvatske, studente državljane zemalja
članica Europske unije i studente državljane trećih zemalja.“.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
b) Donošenje Odluke o dopuni Odluke u uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o dopuni Odluke u uvjetima upisa u više godine
preddiplomskih studija
Uvodno izvješće:S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o dopuni Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
1. U Odluci o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija (od 24. travnja 2017. i 25. rujna 2019.) u članku 13.
stavka 1. iza riječi „Sveučilišta u Dubrovniku“ dodaju se riječi u zagradama „(državljane Republike Hrvatske i
zemalja članica Europske unije)“.

Iza stavka 4. dodaju se novi stavci 5. i 6. koji glase:

„(5) Odredbe članka 1. stavka 2., članka 2., članka 3. stavka 2. i 3. i članaka 4. do 6. ove Odluke na odgovarajući način
se primjenjuju na redovite studente državljane trećih zemalja.
(6) Odredbe članaka 7. do 12. ove Odluke primjenjuju se na izvanredne studente državljane trećih zemalja.“.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
c) Donošenje Odluke o dopuni Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih
specijalističkih studija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uvjetima upisa u II. godinu
diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija
1. U Odluci o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija (od 24. travnja
2017. i 25. rujna 2019.) mijenja se članak 9. stavak 1. i glasi:
„(1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na sve studente diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih
stručnih studija Sveučilišta u Dubrovniku (državljane Republike Hrvatske i zemalja članica Europske unije), bez
obzira na vrijeme upisa na studij, osim na studente specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko
sestrinstvo“ za koje se zbog specifičnosti studija donosi posebna odluka.“
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
„(4) Odredbe članka 1. stavka 2. i 3. i članaka 2. do 4. ove Odluke na odgovarajući način se primjenjuju na redovite
studente državljane trećih zemalja.
(5) Odredbe članaka 5. do 8. ove Odluke primjenjuju se na izvanredne studente državljane trećih zemalja.“.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 7.
Donošenje Odluke o načinu i uvjetima upisa izbornih predmeta s drugih studija na Sveučilištu u
Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o načinu i uvjetima upisa izbornih predmeta s drugih
studija na Sveučilištu u Dubrovniku
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi je sudjelovao M. Miličević.
Senat je jednoglasno donio

Odluku
o načinu i uvjetima upisa izbornih predmeta s drugih studija na Sveučilištu u Dubrovniku

1.

Ovom Odlukom uređuju se način i uvjeti upisa izbornih predmeta s drugih studija Sveučilišta (horizontalna
mobilnost).

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.

Studenti Sveučilišta u Dubrovniku mogu u skladu sa studijskim programom i odredbama ove Odluke upisivati
pojedine izborne predmete s drugih studija Sveučilišta iste vrste i razine koji se ne izvode na matičnom studiju.

4.

Vijeća sveučilišnih sastavnica donošenjem izvedbenih planova nastave za sljedeću akademsku godinu utvrđuju
popis izbornih predmeta koje u sljedećoj akademskoj godini mogu upisati studenti koji studiraju na drugoj
sastavnici i maksimalan broj tih studenata koji se po predmetu može primiti. Popis se donosi u rokovima
propisanim važećom odlukom o načinu donošenja izvedbenih planova nastave na Sveučilištu u Dubrovniku,
utvrđuje se u kategoriji ostalih važnih činjenica za uredno izvođenje nastave studija i čini sastavni dio izvedbenog
plana nastave.

5.

Pri donošenju popisa izbornih predmeta iz prethodne točke, Vijeće sveučilišne sastavnice uzima u obzir predmete
koji svojim sadržajem i ishodima učenja mogu odgovarati studijskim programima na drugim sastavnicama, s
naglaskom na stjecanje generičkih kompetencija.

6.

Na temelju donesenih popisa izbornih predmeta iz točke 4. ove Odluke koje potvrdi Senat, prorektor za studente
i studije koordinira izradu objedinjenog popisa izbornih predmeta koje u sljedećoj akademskoj godini mogu
upisati studenti koji studiraju na drugoj sastavnici, a koji se objavljuje na mrežnim stranicama Sveučilišta u
pravilu do 1. srpnja tekuće godine za sljedeću akademsku godinu.

7.

Student je dužan ispuniti prijavu za upis izbornog predmeta s drugog studija (horizontalnu mobilnost) na
propisanom obrascu Sveučilišta i dostaviti tajništvu/evidenciji studija matične sastavnice u rokovima utvrđenim
za upis studijske godine.

8.

O prijavi iz prethodne točke odlučuje čelnik matične sveučilišne sastavnice sukladno utvrđenom kapacitetu za
upis studenata iz točke 4. ove Odluke i prema redoslijedu zaprimljenih prijava, pri čemu uzima u obzir
usklađenost predloženog izbornog predmeta za horizontalnu mobilnost sa studijskim programom matičnog
studija i , ako je primjenjivo, potrebno predznanje za pohađanje predloženog izbornog predmeta.

9.

Student kojem se odobri upis izbornog predmeta s drugog studija na matičnom studiju upisuje manji broj ECTS
bodova (ukupan zbroj za studijsku godinu umanjen za broj ECTS bodova koji nosi odabrani izborni predmet za
horizontalnu mobilnost).

10. Odobreni izborni predmet s druge sastavnice se unosi u ISVU sustav u izvornom nazivu i s izvornim brojem
ECTS bodova. ECTS bodovi stečeni na drugom studiju priznaju se kao da su ostvareni u okviru matičnog
studija Sveučilišta, a dokazuju se podnošenjem na uvid ovjerenog prijepisa ocjene (ECTS bodova) ili na drugi
prikladan način.
11. Objavom popisa iz članka 6. ove Odluke smatrat će se da je za svaki pojedini studij na odgovarajući način
ažuriran popis drugih studijskih programa iz kojih studenti matičnog studija mogu steći ECTS bodove.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od akademske 2020./2021. godine.

ad 8.
Donošenje Izvedbenog plana nastave poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Poslovna
ekonomija u digitalnom okruženju za akademsku 2020./2021. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
donesena na sjednici održanoj 22. rujna 2020. o prihvaćanju Izvedbenog plana nastave poslijediplomskog sveučilišnog
(doktorskog) studija Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju za akademsku 2020./2021. godinu; Izvedbeni plan nastave
za akademsku 2020. / 2021.godinu i Suglasnost Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Izvedbeni plan nastave.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi je sudjelovao: R. Garić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se Izvedbeni plan nastave poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Poslovna ekonomija u
digitalnom okruženju za akademsku 2020./2021. godinu.
ad 9.
Donošenje odluke o visini školarine i vrijednosti ECTS boda na poslijediplomskom sveučilišnom
(doktorskom) studiju „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
donesena na sjednici održanoj 22. rujna 2020. o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o visini školarine i
vrijednosti ECTS boda na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju „Poslovna ekonomija u digitalnom
okruženju“; Prijedlog Odluke o visini školarine i vrijednosti ECTS boda te Suglasnost Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu na tu Odluku.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o visini školarine i vrijednosti ECTS boda na poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Poslovna
ekonomija u digitalnom okruženju
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina školarine i vrijednost ECTS boda na poslijediplomskom sveučilišnom
(doktorskom) studiju Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju, zajedničkom studiju Sveučilišta u Dubrovniku i
Sveučilišta u Zagrebu Ekonomskog fakulteta (u daljnjem tekstu: Zajednički doktorski studij).

II.
Visina školarine na Zajedničkom doktorskom studiju utvrđuje se u iznosu od 18.300,00 kuna po semestru.
III.
Iznimno od prethodne točke, alumnijima (završenim studentima) Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Zagrebu
odobrava se popust prema kojem se visina školarine na Zajedničkom doktorskom studiju utvrđuje u iznosu od
15.000,00 kuna po semestru.
IV.
Utvrđeni iznosi školarine iz točki II. i III. ove odluke mogu se umanjiti pod uvjetima i na način utvrđen člankom 24.
Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ .
V.
Vrijednost jednog (1) ECTS boda na Zajedničkom doktorskom studiju je 610,00 kuna.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. listopada 2020., a vrijedi do opoziva ili donošenja
nove odluke.

ad 10.
Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
„Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ u akademskoj 2020./2021.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
donesena na sjednici održanoj 22. rujna 2020. o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Natječaja za upis na
poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ u akademskoj 2020./2021.;
Prijedlog teksta Natječaja i Suglasnost Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na tekst Natječaja.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio odluku kojom se raspisuje
Natječaj
za upis prve generacije studenata na zajednički poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Poslovna ekonomija u
digitalnom okruženju Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj 2020./2021. godini
Osnovni podaci o studiju
Nositelj studija: Sveučilište u Dubrovniku
Izvođači: Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu
Trajanje studija: šest semestara (tri godine)
Moduli studija: Digitalno poslovanje, Međunarodno poslovanje, Marketing, Turizam i Menadžment
Akademski stupanj koji se stječe završetkom: Doktor znanosti iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija.
Jezik izvođenja: Hrvatski jezik
Način izvođenja: Studij s dijelom radnog vremena (part-time)
Broj upisnih mjesta: 30 studenata
Uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij:
Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (čijim se
završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova) ili završen odgovarajući četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij
u području društvenih znanosti, polju ekonomije,
Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (čijim se
završetkom stječe najmanje 300 ECTS bodova) ili završen odgovarajući četverogodišnji dodiplomski sveučilišni studij
u ostalim poljima područja društvenih znanosti te područjima tehničkih ili prirodnih znanosti uz obvezu polaganja
razlikovnih kolegija,
Prosječna ocjena studija 3,5. Iznimno, osobi čiji je prosjek ocjena manji od 3,5, može se odobriti upis uz
uvjet da ona uz prijavu priloži dvije preporuke sveučilišnih nastavnika kod kojih su odslušali i polagali kolegije na
nižim razinama studiranja. Mjerodavan je prosjek ocjena ostvaren na diplomskom sveučilišnom studiju odnosno
integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju odnosno dodiplomskom sveučilišnom studiju.
Pristupnicima koji su stekli magisterij znanosti u polju ekonomije priznaje se do 60 ECTS bodova te pristupnicima
koji su završili poslijediplomski specijalistički (bolonjski) studij ili poslijediplomski stručni (predbolonjski) iz polja
ekonomije i stekle akademski naziv sveučilišni specijalist priznaje se do 30 ECTS bodova, o čemu donosi odluku
Vijeće studija.

Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. Na natječaj se mogu prijaviti
osobe oba spola.
Prijavna dokumentacija
Prijavi je potrebno priložiti:
1.
Ispunjeni i vlastoručno potpisani prijavni obrazac (dostupan na poveznici: )
2.
Ovjerene kopije diploma svih razina studija
3.
Ovjerene prijepise ocjena sa svih razina studija
4.
Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/studijima niži od 3,5)
5.
Životopis
6.
Presliku domovnice (za hrvatske državljane) ili odgovarajući dokument (za strane državljane)
7.
Odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
8.
Motivacijsko pismo (opsega do 500 riječi) iz kojeg su razvidni motivi za upis studija, područje znanstvenog
interesa i rezultati koji se žele ostvariti.
9.
Popis i ispis znanstvenih radova (ukoliko je primjenjivo)
Izvornike dokumenata student je dužan dati na uvid prilikom upisa.
Postupak odabira
Postupak odabira pristupnika vrši se temeljem:
1. Priložene dokumentacije
2. Intervjua s članovima Vijeća studija
3. Kriterija za vrednovanje pristupnika
Sa svim pristupnicima Vijeće studija obavlja intervju o motivima za upis na studij, planiranom području istraživanja
i planovima za razvoj profesionalne karijere.
Temeljem uvida u priloženu dokumentaciju i obavljenog intervjua izrađuje se rang lista pristupnika prema sljedećim
Kriterijima za vrednovanje pristupnika:
ostvareni uspjeh na prethodnim razinama studija (rangiranje prema prosječnoj ocjeni)
Zanimanje za znanstveno-istraživački rad prema motivacijskom pismu i intervjuu (elementi vrednovanja:
sposobnost kritičkog sagledavanja literature i vlastitog rada, planovi u razvoju karijere, sposobnost kritičkog
razmišljanja)
Prijedlog o području istraživanja/temi doktorskog rada (elementi vrednovanja: izvornost ideje, relevantnost,
sposobnost logičkog rasuđivanja, sposobnost praćenja literature, sposobnost javnog predstavljanja istraživačke ideje)
Preporuke dvaju sveučilišnih nastavnika kod kojih su odslušali i polagali kolegije na nižim razinama
studiranja (za pristupnike s prosječnom ocjenom studija nižom od 3,5)
Prethodno objavljeni znanstveni i stručni radovi (rangiranje: 1. članak u časopisu indeksiranom u bazama
WoS ili Scopus, objavljena knjiga kod uglednog izdavača, 2. članak indeksiran u ostalim bazama, 3. članak u
zborniku radova s međunarodnom recenzijom, 4. članak u zborniku radova s domaćom recenzijom, 5. ostale vrste
radova)
Iskustvo znanstveno-istraživačkog rada na projektima (rangiranje: 1. rad na znanstveno-istraživačkim
projektima financiranim putem fondova Europske unije (H2020, FP i slično), 2. projekti Hrvatske zaklade za znanost
ili nacionalnih istraživačkih fondova drugih zemalja, 3. ostali istraživački projekti
Studentske nagrade (rangiranje: 1. Međunarodne i državne nagrade, 2. Sveučilišne ili fakultetske nagrade,
3. Ostale vrste nagrada)
Termini online intervjua bit će dogovoreni s pristupnicima koji ispune formalne uvjete za upis na studij, a nakon roka
za predaju prijava.
Vijeće studija utvrđuje konačnu listu izabranih pristupnika za upis na poslijediplomski sveučilišni studij koja se
objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta.
Ako se na natječaj ne prijavi dovoljan broj pristupnika, Sveučilište zadržava pravo da u akademskoj 2020./2021.
godini ne upiše studente na navedeni poslijediplomski sveučilišni studij.
Rokovi i način prijave
Rok za podnošenje prijava je 23. listopada 2020.
Prijave se podnose elektroničkim putem na adresu : phd.epe@unidu.hr
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
Planirani početak nastave na studiju je 13. studenoga 2020.

Školarina
Iznos školarine po semestru iznosi 18.300,00 kuna, a za alumne Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Zagrebu
iznosi 15.000,00 kuna po semestru. Student plaća školarinu za ukupno 6 semestara studija. Plaćanje školarine za
pojedini semestar je potrebno regulirati početkom svakog semestra.
Naknade za ovladavanje razlikovnim sadržajem, troškovi izrade doktorskog rada, troškovi tiskanja diplome i drugi
materijalni troškovi nisu uračunati u iznos školarine.
Dodatne informacije
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na adresi elektroničke pošte studija phd.epe@unidu.hr ili putem telefona
+385 99 7552 257 te na mrežnoj stranici studija:
https://www.unidu.hr/poslovna-ekonomija-u-digitalnom-okruzenju/
Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
ad 11.
Donošenje izmijenjenog i dopunjenog Akcijskog plana Strategije ljudskih resursa za istraživače na
Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog izmijena i dopuna Akcijskog plana Strategije ljudskih resursa
za istraživače na Sveučilištu u Dubrovniku i Izvješće Europske komisije o obavljenoj evaluaciji.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izmijenjeni i dopunjeni Akcijski plan Strategije ljudskih resursa za istraživače na Sveučilištu u
Dubrovniku
Akcijski plan prilaže se ovom zapisniku i čini njegov satavni dio.

ad 12.
Donošenje Odluke o iznosu financijske potpore za 2020. koja se dodjeljuje voditeljima projektnih
prijedloga prijavljenih na natječaje u sklopu programa obzor 2020, programa Erasmus + i na natječaje Hrvatske
zaklade za znanost
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o iznosu financijske potpore za 2020. koja se
dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje u sklopu programa Obzor 2020, programa Erasmus + i
na natječaje Hrvatske zaklade za znanost.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Članak 1.
Ovom Odlukom o iznosu financijske potpore za 2020. koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga
prijavljenih na natječaje u sklopu programa Obzor 2020., programa Erasmus+, te na natječaje Hrvatske zaklade za
znanost (u daljnjem tekstu: Odluka), kao provedbenim aktom, Sveučilište u Dubrovniku uređuje dodjelu financijske
potpore u 2020. voditeljima projektnih prijedloga koji su prijavljeni na gore navedene natječaje objavljenim u 2020.
Članak 2.
Financijska potpora koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga koji su prijavljeni na natječaje u sklopu
programa Obzor 2020., na natječaje Erasmus Mundus združeni diplomski studiji, Europska sveučilišta, Strateška
partnerstva i Udruživanje znanja u sklopu programa Erasmus+, te na natječaje Hrvatske zaklade za znanost u 2020.
iznosi 5.000,00 kuna.
Financijska potpora koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga koji su prijavljeni na natječaje Jačanje
kapaciteta u visokom obrazovanju u sklopu programa Erasmus u 2020. iznosi 2.500,00 kuna.
Ako je voditelj projekta ujedno i koordinator cjelokupnog projekta (primjenljivo kad projekt uključuje više
institucija od kojih svaka dobiva dio financijskih sredstava) onda potpora iznosi 10.000,00 kuna, osim za projekte
prijavljene na natječaj Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju, kad potpora iznosi 5.000,00 kuna.

Članak 3.
Pravo na financijsku potporu, u smislu ove Odluke, ostvaruje isključivo voditelj projektnog prijedloga koji je
zaposlenik Sveučilišta i pod uvjetima (kumulativno):
1. da je riječ o projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj u sklopu programa Obzor 2020., na natječaj Hrvatske
zaklade za znanost ili na Erasmus+ natječaje: Erasmus Mundus združeni diplomski studiji, Europska sveučilišta,
Strateška partnerstva, Udruživanje znanja i Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju,
2. da je riječ o projektnom prijedlogu koji je upućen u drugi krug vrednovanja (istorazinsko vrednovanje), ili je
prošao unaprijed određen evaluacijski prag ako je riječ o natječaju s jednostupanjskim postupkom.
Financijska potpora neće biti dodijeljena ukoliko voditelj prethodno ne zatraži raspoložive potpore za prijavu
projektnih prijedloga financiranih iz drugih izvora (Ministarstvo znanosti i obrazovanja. i sl). Pritom je Služba za
međunarodnu suradnju i istraživačke projekte dužna svoja saznanja o postojanju takvih potpora prenijeti voditelju
projektnog prijedloga te mu pomoći u ispunjanju i slanju zahtjeva za potporu.
Članak 4.
Voditelj projektnog prijedloga podnosi zahtjev za financijskom potporom, u smislu ove Odluke, Službi za
međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta u Dubrovniku.
Uz zahtjev iz prednjega stavka podnosi se dokumentacija kojom se dokazuje kumulativno ispunjenje uvjeta iz članka
3. ove Odluke.
U postupku pregleda i ocjene zahtjeva Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta u
Dubrovniku, može pozvati podnositelja zahtjeva da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u svezi s traženom
dokumentacijom ukloni pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.
Članak 5.
Na osnovi rezultata pregleda i ocjene zahtjeva, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u
Dubrovniku predlaže rektoru donošenje odluke kojom se zahtjev za financijskom potporom odobrava ili ne
odobrava.
Odluka rektora iz prednjeg stavka konačna je.
Članak 6.
Voditelj projektnog prijedloga kojemu je dodijeljen iznos financijske potpore u skladu s ovom Odlukom, dužan ju je
koristiti isključivo za financiranje raznih oblika znanstvene djelatnosti (primjerice diseminacija, usavršavanja,
nabava literature i opreme i slično) pri čemu voditelj projektnog prijedloga ima slobodu izbora, do visine iznosa
financijske potpore u kojem trebaju biti uključeni i svi vezani troškovi (primjerice porezi, takse, carina i slično).
Korištenje dodijeljenog iznosa financijske potpore za isplatu honorara isključeno je i nije dopušteno.
Članak 7.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom
rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 8.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o iznosu financijske potpore za 2019. koja se dodjeljuje
voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje u sklopu programa Obzor 2020. i na natječaje Hrvatske
zaklade za znanost.
Pravo na financijsku potporu i postupci dodjele financijske potpore po natječajima u sklopu programa Obzor 2020.
ili natječajima Hrvatske zaklade za znanost, koji su objavljeni/raspisani u 2019., završit će se prema odredbama
odluka iz prednjeg stavka.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. na natječaje u sklopu programa
Obzor 2020. ili na natječaje Hrvatske zaklade za znanost, koji su objavljeni/raspisani u 2020.

ad 13.

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana nabave za 2020. godinu

Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donose se izmjene i dopune Plana nabave za 2020.
2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. sastavni su dio ove Odluke.
3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske
i na internetskim stranicama Sveučilišta.
4. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ured za poslove javne nabave Sveučilišta u Dubrovniku.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Na prijedlog prorektora za poslovanje, u okviru ove točke dnevnog reda, jednoglasno je donesena
Odluka
Senat Sveučilišta u Dubrovniku ovlašćuje prof. dr. sc. Nikšu Buruma, rektora Sveučilišta u Dubrovniku da u
postupcima javne nabave, nakon rezultata pregleda i ocjene ponuda i kriterija za odabir ponude donosi odluke o
odabiru i po izvršnosti odluka o odabiru potpisuje u ime Sveučilišta u Dubrovniku, kao javnog naručitelja, sve
ugovore o javnoj nabavi.

ad 14.

Donošenje Odluke o obveznom nošenju maski

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o korištenju maski
za lice, medicinskih i zaštitnih maski i prijedlog Odluke o obveznom nošenju maski na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi su sudjelovali: N. Burum, Marinko Marić, B. Bulum, L. Leoni, M. Miličević, A. Bratoš Cetinić, M. Lazar, T. Bilas
i P. Maldini.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
I.
Od 1. listopada 2020. svi studenti, nastavnici i zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku trebaju nositi zaštitne maske
(maska cijelo vrijeme treba pokrivati usta i nos) u hodnicima i zajedničkim prostorima Sveučilišta, učionicama i svim
prostorima vezanim za izvođenje nastave.
II.
Zaštitne maske, u smislu ove Odluke, trebaju nositi i treće osobe koje ulaze u zatvorene prostore Sveučilišta.
III.
Osobi koja, u smislu ove Odluke, ne nosi ili odbija nositi zaštitnu masku neće se dopustiti ulaz u zatvorene prostore
Sveučilišta, to jest tu osobu udaljit će se iz zatvorenih prostora Sveučilišta bez zadržavanja.
IV.
Senat Sveučilišta u Dubrovniku ovlašćuje rektora da u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 sukladno
protuepidemijskim mjerama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donosi posebne upute.
V.
Ova odluka vrijedi sve do objave novih preporuka i uputa.

ad 15.

Donošenje odluke o imenovanju uredništva časopisa „Naše more“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog prof. dr. sc. Srećka Krile, v.d. Glavnog urednika časopisa
„Naše more“ za imenovanje članova uredništva tog časopisa.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se uredništvo znanstvenog časopisa Sveučilišta u Dubrovniku „Naše more“, u sastavu:
- prof. dr. sc. Srećko Krile, vršitelj dužnosti glavnog i odgovornog urednika
- izv. prof. dr. sc. Mate Jurjević, pomoćni urednik
- izv. prof. dr. sc. Žarko Koboević, pomoćni urednik
- doc. dr. sc. Maro Ćorak, pomoćni urednik
- dr. sc. Darijo Mišković, mladi urednik
2. Uredništvu će u radu pomagati tajnica časopisa Davorka Turčinović, mag. oec.

ad 16.

Donošenje odluke o imenovanju glavnog urednika časopisa „Ekonomska misao i praksa“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po objavljenom natječaju
za izbor glavnog urednika časopisa „Ekonomska misao i praksa“.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić izabire se za glavnog urednika časopisa „Ekonomska misao i praksa“ za razdoblje od
tri godine počevši od 1. listopada 2020.
ad 17.
Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i
umjetničke djelatnosti u 2020. na Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko
financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2020. na Sveučilištu u Dubrovniku
Uvodno izvješće: M. Lazar
U raspravi su sudjelovali:A. Bratoš Cetinić, R. Garić, N. Antolović, M. Pećarević, N. Stojčić, N. Koboević, M. Miličević i M.
Lazar.,
Senat je većinom glasova (uz jedan suzdržan glas A. Bratoš Cetinić) donio
Odluku
Donosi se Pravilnik o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti
u 2020. na Sveučilištu u Dubrovniku.
Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
ad 18.
a) Donošenje odluke kojom se odobrava izdavanje visokoškolskog e-udžbenika „Osnove konzerviranja-restauriranja
tekstila“, autorice doc. dr. sc. Danijele Jemo
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno - nastavnu literaturu od 7. srpnja
2020.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost za izdavanje visokoškolskog e-udžbenika „Osnove konzerviranja-restauriranja tekstila“ autorice
doc. dr. sc. Danijele Jemo.

b) Donošenje odluke kojom se odobrava izdavanje visokoškolske e-knjige „Priručnik auditornih vježbi za kolegije iz
teorije komunikacija“, autorice izv. prof. dr. sc. Adriane Lipovac
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno - nastavnu literaturu od 15.
lipnja 2020.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost za izdavanje visokoškolske e-knjige „Priručnik auditornih vježbi za kolegije iz teorije
komunikacija“, autorice izv. prof. dr. sc. Adriane Lipovac.
c) Donošenje odluke kojom se odobrava korištenje loga za knjigu „BIBICE - priča o Gradu kroz djelovanje liječnika
iz obitelji Bibica“ autora: doc. dr. sc. Ane Bakija Konsuo i mr. sc. Ivice Vučak, dr. med
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno - nastavnu literaturu od 21. rujna
2020.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost za korištenje loga Sveučilišta u Dubrovniku u knjizi „BIBICE- priča o Gradu kroz djelovanje
liječnika iz obitelji Bibica“ autora: doc. dr. sc. Ane Bakija Konsuo i mr. sc. Ivice Vučaka, dr. med.
ad 19. Donošenje odluke o imenovanju člana Projektnog tima za pripremu i provedbu investicije „Kompleks
studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“ zaduženog za vidljivost projekta
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za imenovanje člana Projektnog tima za pripremu i provedbu
investicije „Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“ zaduženog za vidljivost projekta.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Marko Asić, imenuje se članom Projektnog tima za pripremu i provedbu investicije „Kompleks studentskog doma
Sveučilišta u Dubrovniku“ i zadužuje se za vidljivost projekta.
ad 20.
Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za imenovanje voditelja poslijediplomskog doktorskog
studija „Povijest stanovništva“ te imenovanju vijeća tog studija za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Senata Sveučilišta u Dubrovniku o davanju suglasnosti
Sveučilištu u Zagrebu za imenovanje doc. dr. sc. Irene Ipšić voditeljicom poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ od 28. rujna 2018. i Odluka Senata Sveučilišta u Dubrovniku o imenovanju članova Vijeća poslijediplomskog
doktorskog studija „Povijest stanovništva“ od 28. rujna 2018. godine.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost Sveučilišta u Zagrebu za imenovanje doc. dr. sc. Irene Ipšić voditeljicom sveučilišnog
poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“ od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2022.
............................................................................................................................. ............................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“ u sastavu:
doc. dr. sc. Irena Ipšić, predsjednica
prof. dr. sc. Anđelko Akrap, član
doc. dr. sc. Trpimir Vedriš, član
Vijeće se imenuje za razdoblje do 30. rujna 2022.

ad 21. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja za izbor u znanstveno
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta dr. sc. Darija Miškovića i dr. sc. Nermina Hasanspahića
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je prijedlog Odluke Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 11. rujna
2020. o imenovanju Povjerenstva.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora dr. sc. Darija Miškovića u znanstveno
nastavno zvanje docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana
pomorski i riječni promet (2.12.02) a po natječaju objavljenom u NN 67/20, u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Nikša Koboević, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Žarko Koboević , član
doc. dr. sc. Srđan Vujičić, član
2. Povjerenstvo će nakon održanog nastupnog predavanja dostaviti Senatu izvješće s ocjenom i mišljenjem.
............................................................................................................................. ...........................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora dr. sc. Nermina Hasanspahića u
znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i
transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) a po natječaju objavljenom u NN 67/20, u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Nikša Koboević, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Žarko Koboević , član
doc. dr. sc. Srđan Vujičić, član
2. Povjerenstvo će nakon održanog nastupnog predavanja dostaviti Senatu izvješće s ocjenom i mišljenjem.
ad 22. Donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s jednim izvršiteljem na radnom mjestu izvanredni profesor
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti (5.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po Natječaju
objavljenom u NN 75/20
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ivan Tanta prima se u radni odnos i raspoređuje se na poslove radnog mjesta I. vrste- izvanredni profesor za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (5.04) na Odjelu za
komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku.
Izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta zasniva radni odnos na Sveučilištu u Dubrovniku počevši od 2. listopada 2020.

ad 23.
a) Donošenje odluke o izboru u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Osijeku za provedbu postupka po natječaju od 15. rujna 2020., Odluka Matičnog odbora za područje
biomedicine i zdravstva, polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene
zaštite, dentalne medicine i farmacije od 1. srpnja 2020. i Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Osijeku od 22. rujna 2020. godine.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Marijo Bekić, dr. med., izabire se u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10).
b) Donošenje odluke o izboru u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija
(3.02.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Osijeku za provedbu postupka po natječaju od 15. rujna 2020., Odluka Matičnog odbora za područje
biomedicine i zdravstva, polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene
zaštite, dentalne medicine i farmacije od 1. srpnja 2020. i Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta
u Osijeku od 22. rujna 2020. godine.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp, dr. med., izabire se u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija
i reanimatologija (3.02.01).
ad 24. Donošenje odluke o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo ( 5.01.13)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po Natječaju
objavljenom u NN 75/20.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Mario Bilić izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo ( 5.01.13).

ad 25.
a) Donošenje odluke o izboru jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po Natječaju
objavljenom u NN 75/20.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Zvonimir Šoša, dipl. ing. izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje elektrotehnika (2.03).
b) Donošenje odluke o izboru jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za umjetničko
područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija, smjer drvo (7.04.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po Natječaju
objavljenom u NN 75/20.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Izvješće se vraća Povjerentvu na doradu, a upotpunjeno izvješće će se uvrstiti u dnevni red sljedeće sjednice Senata.

ad 26. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u nepunom
radnom vremenu na radnom mjestu predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana
posebne sociologije (5.05.03)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko
sestrinstvo“ za raspisivanje natječaja od 18. rujna 2020. godine.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, na radnom mjestu
predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije (5.05.03).
ad 27. Donošenje odluke o poništenju natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02)
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Poništava se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02) objavljen u NN 96/19.
Zaključeno u 14,23 sati.

Predsjednik Senata
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavila:
Anđelka Marinović, dipl. oec., v.r.

