Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 483-1/21
U Dubrovniku, 28. travnja 2021.
Zapisnik
sa 174. sjednice Senata održane elektroničkim putem (platforma Zoom) 28. travnja 2021., s početkom u 13:00 sati
U rad sjednice elektroničkim putem uključili su se članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Bratoš Cetinić,
A., Brautović, M., Burum, N., 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: Bulum, B., Čelić, I. 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., voditeljica studija „Sestrinstvo“ i
„Kliničko sestrinstvo“ Zoranić, S., voditeljica Centra za jezike Violić Koprivec, A., glavni tajnik Ivušić, D., voditelj Ureda
za kvalitetu Trpin, M., voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A. i studentski pravobranitelj Omerčahić, A.
Na prijedlog rektora, Senat je jednoglasno donio sljedeći:
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ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 173. sjednice Senata održane 31. ožujka 2021.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 31. ožujka do 28. travnja 2021. godine
Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika kluba UNIDU Alumni za dvogodišnje razdoblje počevši od
1. svibnja 2021.
Donošenje Odluke o prihvaćanju izvedbenih planova za akademsku 2021. / 2022. na Pomorskom odjelu
Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka reizbora jednog nastavnika
u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana anglistika (6.03.06)
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Deana Strinića u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina
(3.02.09)
Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka i ocjenu nastupnog
predavanja po natječaju za:
a) izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biotehničkih
znanosti, polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01)
b) izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada ( 5.06.06 )
Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja i imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu
postupka i ocjenu nastupnog predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost
(5.03.04)
Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor u naslovno znanstveno – nastavno zvanje:
a) docenta iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo ( 2.03.02)
b) izvanrednog profesora iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo
(2.03.02)
Prijedlog raspodjele financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za studentske
projekte u 2021. godini.
Usvajanje zapisnika sa 173. sjednice Senata održane 31. ožujka 2021. godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 173. sjednice Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 173. sjednice Senata održane 31. ožujka 2021.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 31. ožujka do 28. travnja 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 31. ožujka do 28.
travnja 2021. godine.

ad 3.

Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika kluba UNIDU Alumni za dvogodišnje razdoblje počevši
od 1. svibnja 2021.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je rektorov prijedlog za imenovanje doc. dr. sc. Meri Šuman Tolić za
predsjednicu Kluba UNIDU Alumni.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Doc. dr. sc. Meri Šuman Tolić imenuje se za predsjednicu Kluba UNIDU Alumni na Sveučilištu u Dubrovniku za
razdoblje od 1. svibnja 2021. do 30. travnja 2023.
Predsjednica će zastupati Klub Unidu Alumni i interese članstva te koordinirati sve aktivnosti Kluba.

ad 4.

Donošenje Odluke o prihvaćanju izvedbenih planova za akademsku 2021. / 2022. na Pomorskom odjelu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvedbeni planovi nastave za akademsku 2021. / 2022. godinu
(Obrazac F04-12) na preddiplomskim studijima Nautika, Brodostrojarstvo i Pomorske tehnologije jahta i marina te
diplomskom studiju Pomorstvo; Evidencija izmjena i dopuna u izvedbenom planu nastave (Obrazac 04-13) za diplomski
studij Pomorstvo; Odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela o prihvaćanju izvedbenih planova za akademsku 2021. /
2022.(Broj: 24/2021-112-2 od 15. travnja 2021.); Suglasnost nastavnika za izvođenje izbornih kolegija – Horizontalna
mobilnost i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete (Broj 315-4/21. od 23. ožujka
2021.).
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi je sudjelovao: Ž. Koboević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donose se izvedbeni planovi na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2021. / 2022. godinu.

ad 5.

Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka reizbora jednog nastavnika
u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana anglistika (6.03.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju (Broj: 38/2021. od
15. travnja 2021.) za imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka reizbora.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06), u sastavu:
doc. dr. sc. Nives Vidak, predsjednica,
Rebecca Charry Roje, prof., viši predavač, članica i
Jelena Dubčić, prof., viši predavač, članica.
2. 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 6. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Deana Strinića u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina

(3.02.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u
Osijeku za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor (Klasa: 602-04/21-08/04, Urbroj: 2158-61-05-21-15 od 24. ožujka
2021.),Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih
medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije (Klasa: UP/I-640-03/19-01/1260,
Urbroj: 355-06-04-19-0002 od 23. listopada 2019.) i Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Osijeku (Klasa 003-06/21-04-03, Urbroj: 2158-61-05-21-42 od 30. ožujka 2021.).
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Odluka o izboru dr. sc. Deana Strinića u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09) donijet će se nakon što
Senat zaprimi izvješće Povjerenstva o održanom nastupnom predavanju.
ad 7.
a) Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka i ocjenu nastupnog predavanja po
natječaju za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biotehničkih
znanosti, polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu postupka i ocjenu nastupnog predavanja (Broj: 01-25/35-21 od 14. travnja
2021.)
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 39 od 14. travnja 2021., i ocjenu
nastupnog predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biotehničkih znanosti,
polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01 ) imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Martina Bituh, predsjednica, Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Ivana Rumbak, članica, Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
izv. prof. dr. sc. Sanja Tomšić, članica, Sveučilište u Dubrovniku
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak natječaja i nakon pregleda i ocjene pravodobno
pristiglih prijava utvrđuje ispunjavaju li kandidati zakonom propisane uvjete za izbor u zvanje, ocjenjuje nastupno
predavanje te predlaže Senatu odabir kandidata.
b) Donošenje Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka i ocjenu nastupnog
predavanja po natječaju za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada ( 5.06.06 )
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
za imenovanje Stručnog povjerenstva za provedbu postupka i ocjenu nastupnog predavanja ( Broj: 01-25/35-21 od 14. travnja
2021.).
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 39 od 14. travnja 2021. i ocjenu
nastupnog predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje psihologija, grana psihologija rada (5.06.06 ), imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
prof. dr. sc. Vesna Buško, predsjednica, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, članica, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Gordana Keresteš, članica, Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak natječaja i nakon pregleda i ocjene pravodobno
pristiglih prijava utvrđuje ispunjavaju li kandidati zakonom propisane uvjete za izbor u zvanje, ocjenjuje nastupno
predavanje te predlaže Senatu odabir kandidata.
ad 8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja i imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu

postupka i ocjenu nastupnog predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost
(5.03.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju ( Broj 01-25/36-21 od 14. travnja 2021.) za raspisivanje natječaja i imenovanje Stručnog povjerenstva.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost (5.03.04).
2. Za provedbu postupka po natječaju i ocjenu nastupnog predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost
(5.03.04) imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
doc. dr. sc. Marijana Musladin, predsjednica, Sveučilište u Dubrovniku
doc. dr. sc. Višeslav Raos, član, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
doc. dr. sc. Stipe Buzar, član, Sveučilište Libertas
3. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak natječaja i nakon pregleda i ocjene pravodobno
pristiglih prijava utvrđuje ispunjavaju li kandidati zakonom propisane uvjete za izbor u zvanje, ocjenjuje nastupno
predavanje te predlaže Senatu odabir kandidata.

ad 9.
a) Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta iz
područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo ( 2.03.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i
računarstvo (Broj: 35/21-EIR od 15. travnja 2021.).
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao: M. Miličević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta iz područja tehničkih znanosti, polje
elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo ( 2.03.02).

b) Donošenje odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor u naslovno znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog
profesora iz područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i
računarstvo ( Broj: 35/21-EIR od 15. travnja 2021.).
Uvodno izvješće:N. Burum
U raspravi je sudjelovao: M. Miličević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se javni natječaj za izbor u naslovno znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora iz područja
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02).

ad 10.

Prijedlog raspodjele financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za studentske
projekte u 2021. godini.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog Studentskog zbora za donošenje Odluke o raspodjeli
financijskih srestava iz Natječaja za studentske projekte 2021. i Pravilnik o financiranju Studentskog zbora, studentskih
programa, projekata i drugih studentskih aktivnosti koji je donio Senat na 120. sjednici održanoj 2. travnja 2015.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost za raspodjelu financijskih sredstava Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za studentske
projekte u 2021. godini, a prema Odluci Skupštine Studentskog zbora od 15. travnja 2021.
Zaključeno u 13,13 sati.

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

