Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 384-1/21
U Dubrovniku, 31. ožujka 2021.

Zapisnik
sa 173. sjednice Senata održane elektroničkim putem (platforma Zoom) 31. ožujka 2021., s početkom u 13:00 sati
U rad sjednice elektroničkim putem uključili su se članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A., Brautović,
M., Burum, N., Bulum, B., Čelić, I., Dobroslavić, T., Emanuele, L., Garić, R., 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: Besjedica, T. i Đurđević–Tomaš, I.
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, voditeljica Centra za jezike L. Leoni, glavni tajnik Ivušić, D., voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M.
i voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A.
Senat je jednoglasno donio sljedeći:
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 172. sjednice Senata održane 24. veljače 2021.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 24. veljače do 31. ožujka 2021. godine
Informacija o Financijskom izvješću za 2020. i Financijskom planu za 2021. Studentskog centra Dubrovnik
Donošenje odluke o davanju suglasnosti za osnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretnini Studentski dom
Dubrovnik
Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik
Davanje suglasnosti za izbor voditeljice Centra za jezike
Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Odluku Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o
naknadama za usluge seminara i stručnog ispita za turističke vodiče
Donošenje hodograma aktivnosti za provedbu postupka izbora pročelnika Pomorskog odjela, Odjela za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju, Odjela za elektrotehniku i računarstvo i Odjela za umjetnost i restauraciju
Donošenje odluke o manjim izmjenama i dopunama studijskih programa:
a) diplomskog sveučilišnog studija „Pomorstvo“
b) preddiplomskog sveučilišnog studija „Konzervacija – restauracija“ i diplomskog sveučilišnog studija „Konzervacija
– restauracija“
c) specijalističkog diplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“
d) preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“
Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji operativnog plana mjera i aktivnosti Strategije razvoja e-učenja
na Sveučilištu u Dubrovniku za 2019. i 2020. godinu
Donošenje odluke o prihvaćanju Preporuka za organizaciju sadržaja e-kolegija
Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za obranu doktorskih radova na poslijediplomskom studiju Povijest
stanovništva
Donošenje odluke o ponovnom izboru mr. sc. Lie Dragojević u zvanje višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor mr. sc. Silvije Batoš u nastavno zvanje višeg predavača za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
Donošenje odluke o ispravku odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija (6.03.01)
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno zvanje po jednog predavača za:
znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01) i
znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada (5.06.06).

Usvajanje zapisnika sa 172. sjednice Senata održane 24. veljače 2021. godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 172. sjednice Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 172. sjednice Senata održane 24. veljače 2021.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 24. veljače do 31. ožujka 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 24. veljače do 31.
ožujka 2021. godine.
ad 3.

Informacija o Financijskom izvješću za 2020. i Financijskom planu za 2021. Studentskog centra Dubrovnik

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Financijsko izvješće Studentskog centra Dubrovnik za 2020. godinu
(broj 197/21 od 24. ožujka 2021.) i Plan prihoda i rashoda Studentskog centra Dubrovnik za 2021. godinu (broj 198/21 od
24. ožujka 2021.).
Uvodno izvješće: M. Potrebica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prima se na znanje Financijsko izvješće Studentskog centra Dubrovnik za 2020. godinu i Financijski plan (Plan
prihoda i rashoda) Studentskog centra Dubrovnik za 2021. godinu.
ad 4.

Donošenje odluke o davanju suglasnosti za osnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretnini Studentski
dom Dubrovnik

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja za osnivanje
založnog prava na nekretnini Studentski dom u Dubrovniku (Klasa: 940-01/21-01/00004, urbroj: 533-04-21-0002 od 1.
ožujka 2021.), Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po pozivu na dostavu ponuda za nabavu dugoročnog
investicijskog kunskog kredita (Broj: 80/2021. od 2. veljače 2021.), Odluka o odabiru banke za nabavu dugoročnog
investicijskog kredita (Urbroj: 82/2021. od 3. veljače 2021.), prijedlog Sporazuma OTP banke d.d., Studentskog centra
Dubrovnik i Sveučilišta u Dubrovniku radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava reg. br. 216/21 i
prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za osnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretnini Studentski dom Dubrovnik.
Uvodno izvješće: M. Potrebica
U raspravi je sudjelovao:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o davanju suglasnosti za osnivanje založnog prava (hipoteke) na nekretnini Studentski dom Dubrovnik
I.
Daje se suglasnost Studentskom centru Dubrovnik za osnivanje založnog prava u korist OTP banke d.d. (OIB:
52508873833), na novoizgrađenoj nekretnini Studentski dom Dubrovnik, Marka Marojice 2b, Dubrovnik u vlasništvu
Sveučilišta u Dubrovniku (OIB: 01338491514), u ukupnoj vrijednosti od 8.800.000,00 kn, a kao instrument osiguranja
za zaduživanje Studentskog centra Dubrovnik (OIB: 66467746606) za završetak realizacije projekta „Kompleks
studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“.
II.
Ovlašćuje se rektor Sveučilišta u Dubrovniku, prof. dr. sc. Nikša Burum, da u ime Sveučilišta u Dubrovniku, kao
založnog dužnika, potpiše odgovarajući ugovor/sporazum s bankom kreditorom Studentskog centra Dubrovnik,
odnosno izda odgovarajuću izjavu o osnivanju založnog prava na nekretnini iz točke I. ove Odluke u korist banke
kreditora Studentskog centra Dubrovnik, a sve u svrhu definiranu ovom Odlukom.
III.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.
ad 5.

Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Lista kandidata za člana Upravnog vijeća koju predlaže ravnatelj
Studentskog centra (Urbroj: 183/2021. od 19. ožujka 2021.), Lista kandidata za člana UV SC koju predlaže Skupština
Studentskog zbora od 17. ožujka 2021., Lista kandidata za člana UV SC koju predlaže rektor Sveučilišta (Broj: 384-5/21 od
31. ožujka 2021.) i prijedlog Odluke Senata o imenovanju članova UV SC.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju članova Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik
I.
Imenuje se Upravno vijeće Studentskog centra Dubrovnik, u sastavu:
1.
2.
3.

izv. prof. dr. sc. Nikša Koboević, predsjednik,
Darija Bajo, članica,
Blaž Bulum, član.
II.

Upravno vijeće Studentskog centra Dubrovnik imenuje se za razdoblje od dvije godine, počevši od 1. travnja 2021.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 6. Davanje suglasnosti za izbor voditeljice Centra za jezike
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku od 8. ožujka 2021.
o izboru dr. sc. Ariane Violić-Koprivec, prof. v. š. za voditeljicu Centra za razdoblje od dvije godine počevši od 1. travnja
2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovala: L. Leoni
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost za izbor dr. sc. Ariane Violić-Koprivec, prof. v. š. za voditeljicu Centra za jezike Sveučilišta u
Dubrovniku za razdoblje od dvije godine počevši od 1. travnja 2021. godine.
ad 7.

Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Odluku Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju o naknadama za usluge seminara i stručnog ispita za turističke vodiče

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o
naknadama za usluge seminara i stručnog ispita za turističkog vodiča za Dubrovačko – neretvansku županiju (Broj: 0125/20-21 od 15. ožujka 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost na Odluku Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o naknadama za usluge
seminara i stručnog ispita za turističke vodiče (Broj: 01-25/20-21 od 15. ožujka 2021.)
ad 8.

Donošenje hodograma aktivnosti za provedbu postupka izbora pročelnika Pomorskog odjela, Odjela za
ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjela za elektrotehniku i računarstvo i Odjela za umjetnost i restauraciju

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Hodograma za izbor pročelnika sveučilišnih odjela za
mandatno razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: L. Emanuele i N. Stojčić

Senat je jednoglasno donio

Hodogram aktivnosti
za izbor pročelnika Pomorskog odjela, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjela za elektrotehniku i
računarstvo i Odjela za umjetnost i restauraciju za mandatno razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023.
Aktivnost
Donošenje Odluke o provedbi postupka izbora pročelnika odjela
i imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka
Utvrđivanje rokova za provedbu pojedinih izbornih aktivnosti u
skladu s Hodogramom aktivnosti koji je donio Senat i
upućivanje poziva za podnošenje kandidatura za pročelnika
odjela

Zaduženje
Stručna vijeća odjela

Povjerenstvo za provedbu postupka
izbora

Rok
do 16. travnja 2021.

do 19. travnja 2021.

Podnošenje kandidatura za pročelnike odjela

kandidati za pročelnike

do 7. svibnja 2021.

Utvrđivanje liste kandidata za pročelnika odjela

Povjerenstvo za provedbu postupka
izbora

do 12. svibnja 2021.

pročelnik odjela

do 15. svibnja 2021.

Glasovanje za izbor pročelnika i donošenje odluke o izboru na
Stručnom vijeću odjela

članovi Stručnog vijeća odjela

do 4. lipnja 2021.

Dostavljanje odluke o izboru na suglasnost Senatu

pročelnik odjela

do 18. lipnja 2021.

Primopredaja dužnosti pročelnika odjela (ako se mijenja osoba
na toj funkciji)

aktualni i novi pročelnik

30. rujna 2021.

Početak dvogodišnjeg mandatnog razdoblja pročelnika odjela

izabrani pročelnik odjela

1. listopada 2021.

Upućivanje poziva za sjednicu vijeća na kojoj će se obaviti
glasovanje i donijeti odluka o izboru pročelnika odjela

ad 9.
a) Donošenje odluke o manjim izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija
„Pomorstvo“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela 107 E-2 (Broj: 124/2020107-2 od 21. prosinca 2020), Obrazloženje odluke 107E-2 (Broj: 124/2020 – 107-2A., Odluka 110E-1 (Broj: 12/2021 – 110 1 od 20. veljače 2021.) i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete broj 315-4/21 od
23. ožujka 2021.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Studijski program diplomskog sveučilišnog studija „Pomorstvo“ mijenja se na način da se:
- izbornom kolegiju „Upravljanje ljudskim potencijalima u pomorstvu“ povećava satnica sa P45+V0 na P45+V15 te
opterećenje s 5 ECTS bodova na 6 ECTS bodova, a radi usklađivanja sa satnicama i opterećenjem drugih izbornih
kolegija tog studija
- uvodi novi izborni kolegij „Kvantitativne metode u pomorstvu“, sa satnicom P30+V30 i opterećenjem od 6 ECTS
bodova, u trećem semestru na II. godini studija.
2. Izmjene studijskog programa iz točke 1. ove Odluke, primjenjivat će se od akademske 2021. / 2022. godine.

b) Donošenje odluke o manjim izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
„Konzervacija – restauracija“ i diplomskog sveučilišnog studija „Konzervacija – restauracija“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 12.
veljače 2021. o izmjeni Odluke Stručnog vijeća od 25. veljače 2015. o uvjetima upisa izvanrednih studenata te dopis
Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 23. veljače 2021. kojim se navedena Odluka dostavlja Povjerenstvu za
kvalitetu; Dopis Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 16. ožujka 2021. kojim se Povjerenstvu za kvalitetu
dostavlja Odluka SV od 16. ožujka 2021. o izmjeni kvote kod odabira smjera na II. godini preddiplomskog studija i Mišljenje
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete broj 315-5/21 od 23. ožujka 2021.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Studijski programi preddiplomskog sveučilišnog studija Konzervacija - restauracija i diplomskog sveučilišnog
studija Konzervacija – restauracija mijenjaju se i dopunjuju u točki 2.4. Trajanje studijskog programa skladu s
Odlukom Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 12. veljače 2021. kojom se uređuje mogućnost
izvanrednog studiranja na tim studijima.
2. U studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog studija Konzervacija - restauracija mijenja se napomena iza
tablice s popisom kolegija u trećem (zimskom) semestru druge godine studija i glasi:
„Svaki student od II. godine studija upisuje samo jedan smjer (drvo, papir, tekstil, metal ili keramiku) i kolegije
Konzerviranje i restauriranje ili drva ili papira ili tekstila ili metala ili keramike koje sluša do kraja studija (u pravilu
po 1/5 (jedna petina) upisanih polaznika po smjeru, osim ako posebnom odlukom Stručnog vijeća Odjela za umjetnost
i restauraciju nije odlučeno drugačije)“.
3. Izmjene navedene u točkama 1. i 2. ove Odluke primjenjivat će se od akademske 2021. / 2022. godine.

c) Donošenje odluke o manjim izmjenama i dopunama studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog
studija „Financijski menadžment“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
broj: 01-25/22-21 od 15. ožujka 2021. kojom se daje prethodna suglasnost da se dosadašnji izborni kolegij „Politike
zapošljavanja“(4 ECTS) na drugoj godini specijalističkog diplomskog stručnog studija Financijski menadžment zamjeni s
novim izbornim kolegijem „Istraživanje zadovoljstva klijenata banaka“ (4 ECTS)i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji
sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete broj 315-6/21 od 23. ožujka 2021.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Studijski program specijalističkog diplomskog stručnog studija Financijski menadžment u trećem semestru mijenja
se tako da se ukida postojeći izborni kolegij „Politike zapošljavanja“ sa satnicom P20+V10 i 4 ECTS boda a umjesto
njega se uvodi novi izborni kolegij „Istraživanje zadovoljstva klijenata banaka“ sa satnicom P20+V10 i 4 ECTS boda.
2. Izmjena studijskog programa iz točke 1. ove Odluke, primjenit će se od akademske 2021. / 2022. godine.
d) Donošenje odluke o manjim izmjenama i dopunama studijskog programa preddiplomskog stručnog studija
„Sestrinstvo“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Dopis Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ od 10.
ožujka 2021. kojim se Uredu za kvalitetu dostavlja Odluka o uvođenju dva nova izborna kolegija na preddiplomski stručni
studij Sestrinstvo, Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete broj 315-7/21 od 23.
ožujka 2021., Syllabusi kolegija: „Pretrage uz pacijenta“ i „Sigurnost pacijenta“ i prijedlog odluke Senata.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Studijski program preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ od akademske 2021. / 2022. godine dopunjava se s
dva nova izborna kolegija i to:
„Pretrage uz pacijenta“ sa satnicom P20+V5+S5 i 2 ECTS u I. semestru I. godine studija i
„Sigurnost pacijenta“ sa satnicom P20+V0+S5 i 2 ECTS u V. semestru na III. godini studija.
ad 10.

Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji operativnog plana mjera i aktivnosti Strategije razvoja
e-učenja na Sveučilištu u Dubrovniku za 2019. i 2020. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za e- učenje Sveučilišta u Dubrovniku o
realizaciji operativnog plana mjera i aktivnosti Strategije razvoja e-učenja na Sveučilištu u Dubrovniku za 2019. i 2020.
godinu (ožujak 2021.) i dopis Povjerenstva za e-učenje od 24. ožujka 2021. kojim se predlaže Senatu da prihvati Izvješće.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Izvješće o realizaciji operativnog plana mjera i aktivnosti Strategije razvoja e-učenja na Sveučilištu u
Dubrovniku za 2019. i 2020. godinu.
ad 11.

Donošenje odluke o prihvaćanju Preporuka za organizaciju sadržaja e-kolegija

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog dokumenta „Preporuke za organizaciju sadržaja e-kolegija“
i prijedlog Povjerenstva za e-učenje da Senat donese taj dokument.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donose se Preporuke za organizaciju sadržaja e-kolegija.
Preporuke se prilaže ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

ad 12.

Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za obranu doktorskih radova na poslijediplomskom studiju
Povijest stanovništva

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest
stanovništva za imenovanje Povjerenstava za obranu doktorskih radova.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada doktorandice Radmile Šutalo: „Židovi u Dubrovniku u prvoj
polovini 20. stoljeća“ (mentorica: prof. dr. sc. Vesna Miović) u sastavu:
doc. dr. sc. Naida Mihal Brandl, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Ivica Šute, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član i
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, član.
.............................................
Senat je jednoglasno donio
Odluka
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada doktorandice Frane Marije Vulić Vranković: „Kazalište u
Zagrebu između dvaju svjetskih ratova“ (mentor: doc. dr. sc. Vladimir Lončarević) u sastavu:
dr. sc. Zdravka Jelaska Marijan, viša znanstvena suradnica, Hrvatski institut za povijest, predsjednica,
prof. dr. sc. Ljiljana Marks, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, u mirovini, članica,
doc. dr. sc. Jelena Obradović Mojaš, vanjska suradnica Sveučilišta u Dubrovniku, članica.
...............................................
Senat je jednoglasno donio
Odluka
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada doktorandice Darije Stanić: „Samoubojstva u Dubrovniku od
1667. do 1918. godine“ (mentorica: prof. dr. sc. Nella Lonza) u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Gordan Ravančić, Hrvatski institut za povijest, predsjednik,
prof. dr. sc. Vesna Miović, Zavod za povijesne znanosti HAZU, članica i
doc. dr. sc. Rina Kralj Brassard, Zavod za povijesne znanosti HAZU, članica.
ad 13.
Donošenje odluke o ponovnom izboru mr. sc. Lie Dragojević u zvanje višeg predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu od 11. veljače 2021. kojom se daje pozitivno mišljenje o reizboru mr. sc. Lie Dragojević u nastavno zvanje višeg
predavača.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mr. sc. Lia Dragojević ponovno se izabire u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 14.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor mr. sc. Silvije Batoš u nastavno zvanje višeg
predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je odluka o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje natječaja koju
je donijelo Stručno vijeće Odjela za komunikologiju na sjednici održanoj 12. ožujka 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06).

ad 15.

Donošenje odluke o ispravku odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija (6.03.01)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog ispravka Odluke broj 193-16/21 s obrazloženjem.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o ispravku Odluke broj 193-16/21 od 24. veljače 2021.
1. U točki 16. Dnevnog reda 172. sjednice Senata održane 24. veljače 2021. ispravlja se tekst dispozitiva Odluke i
glasi: „Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana klasična filologija (6.03.01).
2. 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 (Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu), članica i
dr. sc. Ariana Violić-Koprivec, prof. v. š. (Sveučilište u Dubrovniku), članica.
3. 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.“

ad 16.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno zvanje po jednog predavača za:
- znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01) i

- znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada (5.06.06).
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je odluka o prethodnoj suglasnosti za raspisivanje natječaja koju je
donijelo Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na svojoj 156. sjednici održanoj 15. ožujka 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, po jednog izvršitelja za: znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01) i znanstveno područje društvenih
znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada (5.06.06).
.................................................
Nakon završetka rada po točkama Dnevnog reda, rektor i voditelj Ureda za kvalitetu istaknuli su vrlo uspješnu provedbu
godišnje provjere sustava kvalitete na Sveučilištu od strane vanjskih prosuditelja Bureau Veritas i Hrvatskog registra
brodova. Provjera je prošla bez ikakvih primjedbi, uz pohvale prosuditelja za organizaciju i funkcioniranje sustava kvalitete
na Sveučilištu.
Prorektor N. Stojčić izvjestio je članove Senata o implementaciji djelova intraneta koji se odnose na izvedbene planove
nastave i prijelaza na e-putne naloge.
Zaključeno u 13,30 sati.

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

