Neslužbena verzija
Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 193-1/21
U Dubrovniku, 24. veljače 2021.

Zapisnik
sa 172. sjednice Senata održane elektroničkim putem (platforma Zoom) 24. veljače 2021., s početkom u 11:30 sati
U rad sjednice elektroničkim putem uključili su se članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bratoš Cetinić, A., Burum,
N., Bulum, B., Dobroslavić, T., Emanuele, L., Koboević, Ž., Lobaš Kukavičić, I., Milić Beran, I., Miličević, M., Pauković,
D., Šuman Tolić, M., Vojvodić, K. i Žubrinić, K.
Nisu se prijavili za pristup elektroničkim putem sljedeći članovi Senata: Bilas, T., Brautović, M., Čelić, I., Đurđević–Tomaš,
I. i Garić, R.
Sjednici su putem elektroničke platforme pristupili i: prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost Pećarević, M.,
prorektor za poslovanje Stojčić, N., prorektorica za studije i studente Žaja Vrbica, S., ravnatelj Studentskog centra Dubrovnik
Potrebica, M., voditeljica studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ S. Zoranić, voditeljica studija „Povijest Jadrana i
Mediterana“ M. Gjurašić, glavni tajnik Ivušić, D., voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M. i voditeljica Ureda za kadrovske
poslove Marinović, A. i o.d. voditeljice Ureda za odnose s javnostima Buratović Maštrapa, S.
Uvodno, rektor je predložio da se točka „Donošenje odluke o manjoj izmjeni studijskog programa diplomskog sveučilišnog
studija „Pomorstvo“ koja je u prijedlogu Dnevnog reda navedena pod rednim brojem 8., u dogovoru s predlagateljem,
prebaci u jednu od narednih sjednica Senata. Senat je prihvatio taj prijedlog i jednoglasno donio sljedeći:
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Usvajanje zapisnika sa 171. sjednice Senata održane 27. siječnja 2021.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 27. siječnja do 24. veljače 2021. godine
Donošenje odluke o prihvaćanju financijskih izvješća za 2020. godinu:
a) Sveučilišta u Dubrovniku
b) Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Donošenje Pravilnika o dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta
Donošenje revidirane Politike kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje odluke o prihvaćanju kolegija na stranom jeziku „Croatia: History and Identity“
Izvješće o radu znanstvenih časopisa:
a) „DIEM“
b) „Naše more“ i
c) „Ekonomska misao i praksa“
Donošenje odluke po zamolbi prof. dr. sc. Martina Lazara za odobrenje slobodne studijske godine
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Antuna Cara, dr. med., doktoranda na
poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“ na temu: „Tuberkuloza u dubrovačkom društvu od
1825. godine do sredine dvadesetoga stoljeća“, pod mentorstvom doc. dr. sc. Kristine Puljizević
Donošenje Odluke o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
pririrodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
Donošenje Odluke o izboru u naslovno zananstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje povijest umjetnosti (6.05)
Donošenje Odluke o izboru u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
Donošenje odluke o prijamu u radni odnos jednog izvršitelja u nastavnom zvanju predavača na određeno vrijeme, u
nepunom radnom vremenu (30% punog radnog vremena ) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
sociologija, grana posebne sociologije (5.05.03.)
Raspisivanje natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06) i imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po
natječaju
Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana romanistika (6.03.04) i imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju.

ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 171. sjednice Senata održane 27. siječnja 2021. godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 171. sjednice Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 171. sjednice Senata održane 27. siječnja 2021.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 27. siječnja do 24. veljače 2021. godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pisano Izvješće o najvažnijim aktivnostima između dvije sjednice
Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znaje Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od u razdoblju od 27. siječnja do 24.
veljače 2021. godine.
ad 3.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Sveučilišta u Dubrovniku za 2020. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31.
prosinca 2020. godine (izradila Financijsko računovodtvena služba Sveučilišta 29. siječnja 2021.),Izvještaj proračuna,
proračunskih i izvanproračunskih korisnika za Sveučilište u Dubrovniku za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.,
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o rashodima prema financijskoj klasifikaciji,
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza i Izvještaj o obvezama.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Financijsko izvješća Sveučilišta u Dubrovniku za 2020. godinu.
b) Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2020.
godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Financijsko izvješće Studentskog zbora za 2020. godinu
Uvodno izvješće: B. Bulum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Financijsko izvješće Studentskog zbora za 2020. godinu.
ad 4.

Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Statutarne odluke, s obrazloženjem predlagatelja.
Uvodno izvješće: D. Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Statutarnu odluku
o izmjenama Statuta Sveučilišta u Dubrovniku
Članak 1.
U Statutu Sveučilišta u Dubrovniku od 9. ožujka 2012., koji je izmijenjen i dopunjen Statutarnom odlukom
donesenom na 165. sjednici Senata od 27. svibnja 2020., u članku 71. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:
„-Odjel za primijenjenu ekologiju“.
Podstavak 7. briše se.
Članak 2.
Opći akti Sveučilišta i sveučilišnih sastavnica uskladit će se s odredbama ove Statutarne odluke o izmjenama Statuta
Sveučilišta u Dubrovniku najkasnije do 1. listopada 2021. godine.

Članak 3.
Ovlašćuje se Povjerenstvo za izradu pročišćenih tekstova općih akata da izradi pročišćeni tekst Statuta koji će se
objaviti na mrežnoj stranici Sveučilišta.
Članak 4.
Ova Statutarna odluka o izmjenama Statuta Sveučilišta u Dubrovniku stupa na snagu osmog dana od dana objave na
mrežnim stranicama Sveučilišta.
ad 5.

Donošenje Pravilnika o dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju
radnih mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće: D. Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o ustroju radnih mjesta
Članak 1.
U Pravilniku o ustroju radnih mjesta donesenom na sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku održanoj 29. ožujka
2004. te Izmjenama i dopunama tog Pravilnika donesenim na: 119. sjednici Senata održanoj 26. veljače 2015., 122.
sjednici Senata održanoj 30. lipnja 2015., 127. sjednici Senata održanoj 16. veljače 2016., 141. sjednici Senata
održanoj 25. svibnja 2017., 143. sjednici Senata održanoj 29. rujna 2017 i 145. sjednici Senata održanoj 4. prosinca
2017. te dvjema Dopunama Pravilnika s ustrojem Instituta za more i priobalje i Zavoda za mediteranske kulture i
Izmjenama i dopunama tog Pravilnika donesenim 169. sjednici Senata održanoj 25. studenoga 2020. (u daljnjem
tekstu zajedno: Pravilnik) u glavi III. Organizacija rada u izvannastavnim djelatnostima unose se sljedeće izmjene i
dopune:
(1) Pod uvjetima za obavljanje poslova radnog mjesta: (1.2) Položaj službenika I. vrste u Uredu za odnose s
javnostima, pored završenog dodiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija odnosa s javnostima dodaju se riječi
„ili medija“, a u opisu poslova tog radnog mjesta, iza alineje 4 unosi se nova alineja 5 koja glasi:“ obavljanje poslova
službenika za informiranje“. Ostale alineje ostaju neizmijenjene i pomiču se za jedno mjesto. Položaj Službenika I.
vrste u Uredu za odnose s javnostima označava se s rednim brojem 1.2.1.
(2) U popisu radnih mjesta u Službi za administrativne i opće poslove, iza radnog mjesta: 1.2.1. Položaj službenika I.
vrste u Uredu za odnose s javnostima, uvodi se novo radno mjesto:
1.2.2 Radno mjesto I. vrste - Stručni suradnik u Uredu za odnose s javnostima – glasnogovornik
Radno mjesto I. vrste - Stručni suradnik u Uredu za odnose s javnostima –glasnogovornik
1 izvršitelj
Radno mjesto:
Uvjeti:

Neposredno odgovoran:
Broj izvršitelja:

Radno mjesto I. vrste-stručni suradnik u Uredu za odnose s javnostima

završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij odnosa s javnostima i
medija

3 godine radnog iskustva

organizacijske i prezentacijske sposobnosti i vještine

aktivno znanje engleskog jezika

poznavanje rada na računalu

probni rad 6 mjeseci
Rukovoditelju Službe i voditelju Ureda
1

Poslovi:
‐
priprema i organizacija redovitih i izvanrednih susreta s novinarima, organiziranje konferencija za novinare i
drugih medijskih događanja
‐
sudjelovanje u planiranju medijskih kampanja s
‐
obrada novinarskih upita i priprema odgovora
‐
obavljanje poslova službenika za informiranje
‐
praćenje i analiza medijskih objava
‐
sastavljanje prijedloga pisanih materijala za objavu
‐
prikupljanje informacija od sastavnica Sveučilišta kao i članova akademske zajednice za objavu u medijima,
službenim web stranicama, oglasnim pločama i sl.

‐

priprema izvješća rektora o najvažnijim događanjima na Sveučilištu u razdoblju između sjednica Senata te
godišnjih izvješća o najvažnijim događanjima za objavu u Sveučilišnom godišnjaku
Članak 2.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
ad 6.

Donošenje revidirane Politike kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Politika kvalitete broj: 922-3/13 od 14. svibnja 2013. i Prijedlog
revidirane Politike kvalitete od 24. veljače 2021.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno prihvatio prijedlog i donio (revidiranu)
Politiku kvalitete
Sveučilište u Dubrovniku, u skladu sa svojom misijom i vizijom, pozitivnim propisima, međunarodnim normama,
europskim i nacionalnim standardima u visokom obrazovanju, trajno i sustavno osigurava i unapređuje kvalitetu
svojih nastavnih, znanstveno-istraživačkih, stručnih i ostalih aktivnosti.
Predanost kvaliteti vidljiva je u:
 trajnoj i sustavnoj podršci razvoju i unapređenju znanstveno-istraživačkoga, nastavnoga, umjetničkog i stručnog
rada, posebno poticanjem akademske izvrsnosti i međunarodne kompetitivnosti
 kontinuiranom održavanju i unapređivanju jedinstvenog unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete utemeljenog
na Standardima i smjernicama osiguravanja kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG) i
međunarodnoj normi ISO 9001
 poticanju suradnje i uključivanju svih dionika, a posebice studenata, u procese oblikovanja i provedbe aktivnosti
osiguravanja kvalitete te neprekidno praćenje njihovog zadovoljstva
 trajnom razvoju i osuvremenjivanju studijskih programa s jasno definiranim ishodima učenja, a u skladu s
rezultatima znanstveno-istraživačkog rada, razvojem tehnologija, najnovijim saznanjima iz struke te potrebama
gospodarstva, društvene zajednice i šireg okruženja
 trajnom i sustavnom praćenju uspješnosti procesa poučavanja i vrednovanja te poduzimanju aktivnosti za
poboljšanje s naglaskom na korištenje suvremenih tehnologija u izvođenju nastave
 trajnom i sustavnom praćenju uspješnosti studiranja kroz osiguravanje resursa za učenje i podršku studentima,
periodičko revidiranje studijskih programa te poduzimanje aktivnosti za poboljšavanje
 osiguravanju zapošljavanja prema kriterijima izvrsnosti, usavršavanju zaposlenika i razvijanju kompetencija u
radnim uvjetima koji motiviraju na individualan i timski doprinos te sudjelovanje u ostvarivanju vizije i ciljeva
Sveučilišta
 jačanju suradnje s domaćim i inozemnim znanstvenim i visokoškolskim institucijama radi pokretanja i provedbe
zajedničkih projekata, studija, mobilnosti studenata i nastavnika te drugih vidova suradnje temeljene na visokim
standardima kvalitete
 osiguravanjem etičnosti, neovisnosti i transparentnosti rada i poslovanja te racionalnog korištenja resursa
 donošenjem i primjenom normativnih akata i dokumenata koji uređuju sustav osiguravanja kvalitete, uz
kontinuirano praćenje pokazatelja njihove provedbe, poduzimanje odgovarajućih aktivnosti za realizaciju
postavljenih ciljeva te informiranjem javnosti.
Unapređivanje kvalitete odgovornost je svih sveučilišnih sastavnica i zaposlenika, a podrazumijeva aktivno
angažiranje studenata i ostalih dionika. Polazeći od toga te vjerujući da je kvaliteta visokog obrazovanja i znanosti
jedan od temeljnih preduvjeta za povećanje konkurentnosti nacionalnoga gospodarstva na svjetskom tržištu, Senat
Sveučilišta u Dubrovniku ustrajava na održavanju i razvijanju sustava osiguravanja kvalitete. Poradi toga
poduzimaju se sve aktivnosti da se politika kvalitete razumije, provodi, održava i trajno unapređuje na svim
razinama Sveučilišta u Dubrovniku, pritom uključujući sve njegove zaposlenike i studente.
Ovaj dokument pruža referentni okvir za uspostavu strategije i ciljeva kvalitete Sveučilišta pa se redovito pregledava
i prilagođava novim zahtjevima.

ad 7.

Donošenje odluke o prihvaćanju kolegija na stranom jeziku „Croatia: History and Identity“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o
davanju prethodne suglasnosti izv. prof. dr. sc. Mariji Benić Penava za prijavu izvedbe kolegija na stranom jeziku pod
nazivom „Croatia: History and Identity“ od 7. prosinca 2020., Mišljenje i prethodna procjena Povjerenstva za unutarnji
sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 16. veljače 2021.i Prijedlog Odluke Senata
Uvodno izvješće: Žaja Vrbica, S.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Mišljenje i prethodna procjena Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (broj: 170-3/21 od 16. veljače 2021.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti kolegij na engleskom jeziku
„Croatia: History and Identity“.

2.

Prihvaća se kolegij na engleskom jeziku „Croatia: History and Identity“.

3.

Uvjet za upis kolegija iz točke 1. ove Odluke je status stranog studenta u sklopu međunarodnog programa
studentske razmjene ili u okviru kvote stranih državljana.

4.

Kolegij iz točke 1. ove Odluke započet će s izvođenjem u ljetnom semestru akademske 2020./2021. godine.

5.

Syllabus kolegija iz točke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 8.
a) Izvješće o radu znanstvenog časopisa: „DIEM“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o radu časopisa DIEM u 2020. godini (dopis glavne urednice
Časopisa prof. dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž od 10. veljače 2021.)
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvješće o radu časopisa „DIEM“ u 2020. godini.
b) Izvješće o radu znanstvenog časopisa: „Naše more“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o radu časopisa Naše more u 2020. godini (dopis o.d.
glavnog urednika Časopisa prof. dr. sc. Srećka Krile od 16. veljače 2021.)
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvješće o radu časopisa „Naše more“ u 2020. godini.
c) Izvješće o radu znanstvenog časopisa: „Ekonomska misao i praksa“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o radu časopisa Ekonomska misao i praksa u 2020. godini
(dopis glavnog urednika Časopisa izv. prof. dr. sc. Nebojše Stojčića od 16. veljače 2021.) i konto kartica iz Glavne knjige
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvješće o radu časopisa „Ekonomska misao i praksa“ u 2020. godini.
ad 10.

Donošenje odluke po zamolbi prof. dr. sc. Martina Lazara za odobrenje slobodne studijske godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Zahtjev M. Lazara za odobrenje slobodne studijske godine s
Programom rada od 11. siječnja 2021., Odluka Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo od 9. veljače 2021.,
Pozivno pismo Friedrich – Alexander Univesitat, Erlangen – Nurnberg od 11. prosinca 2020. i prijedlog Odluke Senata o
odobrenju slobodne studijske godine
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prof. dr. sc. Martinu Lazaru odobrava se korištenje slobodne studijske godine u akademskoj 2021. / 2022. godini
odnosno u razdoblju od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2022.
2. Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine, zaposlenik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće
isplaćene zaposleniku tijekom tri mjeseca koja prethode početku korištenja slobodne studijske godine.

3. Po završetku korištenja slobodne studijske godine, nastavnik je obvezan podnijeti Rektoru pisano izvješće o
rezultatima koje je postigao tijekom njezina korištenja.
ad 11. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Antuna Cara, dr. med.,
doktoranda na poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“ na temu: „Tuberkuloza u
dubrovačkom društvu od 1825. godine do sredine dvadesetoga stoljeća“, pod mentorstvom doc. dr. sc. Kristine
Puljizević
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada
doktoranda Antuna Cara, dr. med. (dopis doc. dr. sc. Irene Ipšić, voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest
stanovništva od 15. veljače 2021.) i prijedlog Odluke Senata o imenovanju Povjerenstva
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Antuna Cara, dr. med., doktoranda na poslijediplomskom
doktorskom studiju „Povijest stanovništva“ na temu: „Tuberkuloza u dubrovačkom društvu od 1825. godine do
sredine dvadesetoga stoljeća“, pod mentorstvom doc. dr. sc. Kristine Puljizević, u sastavu:
Dr. sc. Milan Radošević, znanstveni suradnik (HAZU, Zavod za povijesne i društvene znanosti u Rijeci),
predsjednik povjerenstva,
Doc. dr. sc. Maja Katušić (Hrvatski institut za povijest), članica i
Doc. dr. sc. Rina Kralj Brassard (HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku), članica.
ad 12.
Donošenje Odluke o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno
područje pririrodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o provedbi postupka vrednovanja kandidata po provedenom
natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda (Izvješće Povjerenstva od 8. veljače 2021.)
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ivana Violić izabire se u u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
pririrodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
ad 13.
Donošenje Odluke o izboru u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (6.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu od 30. rujna 2020., Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje povijesti,
povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije o izboru dr. sc. Rozane Vojvode u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika od 20. studenoga 2020., Mišljenje i prijedlog Fakultetskog vijeća Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 22. listopada 2020. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 15.
veljače 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Rozana Vojvoda izabire se u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti (6.05) na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 14.
Donošenje Odluke o izboru u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Mišljenje i prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača od 4. veljače 2021., Zapisnik o nastupnom predavanju Miha Balije, dipl. oec.
od 22. veljače 2021. i Zapisnik o održanom nastupnom predavanju Maria Matkovića, dipl. oec. od 22. veljače 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mario Matković, dipl. oec. izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.
Miho Balija, dipl. oec., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 15. Donošenje odluke o prijamu u radni odnos jednog izvršitelja u nastavnom zvanju predavača na određeno
vrijeme, u nepunom radnom vremenu (30% punog radnog vremena ) za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje sociologija, grana posebne sociologije (5.05.03.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju od 29.
siječnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Vesna Babarović, mag. soc. rad., predavač, prima se u radni odnos na Sveučilištu u Dubrovniku.
S Vesnom Babarović sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme počešvi od 1. ožujka 2021. do 30. rujna 2022.
godine, s nepunim radnim vremenom od 30 %.
ad 16.
Raspisivanje natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06) i imenovanje Povjerenstva za provedbu
postupka po natječaju
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Zamolba Tereze Matić Ivušić, prof., višeg predavača u Centru za
jezike za raspisivanje natječajua za ponovni iznbor u zvanje od 8. veljače 2021. i prijedlog Odluke o imenovanju
Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06).
Za provedbu postupka po natječaju imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
Doc. dr. sc. Nives Vidak, predsjednica,
Martina Hrnić, univ. spec. konf. prev., viši predavač, članica i
Rebecca Chary Roje, viši predavač, članica.
Povjerenstvo se obvezuje utvrditi ispunjavaju li kandidati koje se jave na natječaj propisane uvjete za ponovni izbor u
zvanje višeg predavača te o tome podnijeti izvješće Senatu s mišljenjem i prijedlogom.

ad 17.
Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04) i imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka
po natječaju.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana za
raspisivanje natječaja i prijedlog sastava Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju (Dopis Vijeća Studija Povijest
Jadrana i Mediterana od 17. veljače 2021.).
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana romanistika (6.03.04)

Za provedbu postupka po natječaju imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
Izv. prof. dr. sc. Irena Bratičević (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), predsjednica,
Izv. prof. dr. sc. Tamara Tvrtković (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), članica i
Dr. sc. Ariana Violić-Koprivec, prof. v. š., članica.
Povjerenstvo se obvezuje utvrditi ispunjavaju li kandidati koje se jave na natječaj propisane uvjete za izbor u zvanje
predavača te o tome podnijeti izvješće Senatu s mišljenjem i prijedlogom.
Po završetku rada po točkama Dnevnog reda, N. Antolović postavio je pitanje je li prihvaćen Plan ljudskih resursa Sveučilišta
u Dubrovniku za 2021. godinu. N. Stojčić odgovorio je da Plan nije prihvaćen ali pregovori s Ministarstvom znanosti i
obrazovanja i dalje traju.
N. Burum ukratko je izvjestio članove Senata o postupanju Sveučilišta po tužbama članova Sindikata za nerealizirana
usklađenja plaća.
Zaključeno u 12,00 sati.

Predsjednik Senata
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

