Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 597-1/21
U Dubrovniku, 26. svibnja 2021.
Zapisnik
sa 175. sjednice Senata održane elektroničkim putem (platforma Zoom) 26. svibnja 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., Bulum, B., Burum, N., Čelić, I., Dobroslavić, T., Emanuele, L., Garić, R., 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: Đurđević–Tomaš, I. i Koboević, Ž.
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., voditeljica studija Povijest Jadrana i
Mediterana Gjurašić, M., predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Marić, M., glavni tajnik Ivušić, D., stručni suradnik u
Uredu za odnose s javnostima Ćimić, M. i voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A.
Na prijedlog rektora, Senat je jednoglasno donio sljedeći:
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

Usvajanje zapisnika sa 174. sjednice Senata održane 28. travnja 2021.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 28. travnja do 26. svibnja 2021. godine
Donošenje Pravilnika o postupku prijave i praćenja provedbe projekata
Donošenje Pravilnika o dopunama Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zasnivanje radnih odnosa i
izbore u zvanja na Sveučilištu u Dubrovniku
Donošenje izvedbenih planova nastave za akademsku 2021. / 2022. godinu na:
a) Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
b) Odjelu za elektrotehniku i računarstvo
c) Odjel za primijenjenu ekologiju
d) Odjelu za umjetnost i restauraciju
e) Studiju Povijest Jadrana i Mediterana
Raspisivanje natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih stručnih specijalističkih studija
Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2021. / 2022. godini
Donošenje Odluke o izravnom upisu određenih kategorija studenata prema Preporuci Rektorskog zbora RH
Donošenje Kalendara nastave preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2021. /
2022. godini
Informacija o izvještaju s nadzornog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 na
Sveučilištu u Dubrovniku
Donošenje odluke o prihvaćanju:
a) Godišnjeg izvještaja o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2020.
b) Izvješća o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2020.
c) Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2021.
Donošenje odluke po Zaključku Rektorskog zbora o sprečavanju svih oblika zlostavljanja, diskriminacije, nasilja i
svih oblika nepoželjnog ponašanja i uznemiravanja u akademskoj zajednici
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada Darie Vučijević, doktorandice na
poslijediplomskom doktorskom studiju “Povijest stanovništva” pod naslovom „Školovanje žena u Dubrovniku od
1837. do početka Drugog svjetskog rata“, izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Božene Vranješ-Šoljan
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora u naslovna znanstveno - nastavna zvanja
(nastavna komponenta) po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 51/21 za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02) - 2 izvršitelja
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 ponovnom izboru mr. sc. Žarka Vrbice u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09)

16. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora:
a) za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana programsko inženjerstvo (2.09.06)
b) za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija ( 5.01.06)
17. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvene znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
(5.04) i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka reizbora
18. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31.)
Po zamolbi rektora prof. dr. sc. Nikše Buruma, sjednicu je u nastavku vodio prorektor za poslovanje izv. prof. dr. sc.
Nebojša Stojčić.
ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 174. sjednice Senata održane 28. travnja 2021. godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 174. sjednice Senata.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 174. sjednice Senata održane 28. travnja 2021.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 28. travnja do 26. svibnja 2021. godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pisano Izvješće o najvažnijim aktivnostima između dvije sjednice
Senata.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znaje Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od u razdoblju od 28. travnja do 26.
svibnja 2021. godine.

ad 3.

Donošenje Pravilnika o postupku prijave i praćenja provedbe projekata

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o postupku prijave i praćenja provedbe projekata
Uvodno izvješće: M. Pećarević
U raspravi su sudjelovali: N. Antolović, R. Garić, M. Pećarević i N. Stojčić
Senat je, uz dva glasa protiv (N. Antolović i R. Garić), donio
Odluku
1. Donosi se Pravilnik o postupku prijave i praćenja provedbe projekata.
2. Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio, zajedno sa sljedećim prilozima:
Prilog 1: Kratki sažetak projektne prijave
Prilog 2: Sažetak projektne prijave za internu evaluaciju
Prilog 3: Vremenski raspored planiranih troškova projekta
3. Pravilnik će se objaviti na službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku, a stupa na snagu osmog
dana od objave.

ad 4.
Donošenje Pravilnika o dopunama Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zasnivanje
radnih odnosa i izbore u zvanja na Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o raspisivanju i provedbi
javnih natječaja za zasnivanje radnih odnosa i izbore u zvanja na Sveučilištu u Dubrovniku te prijedlog za dopunu Pravilnika
koji je članovima Senata uputila izv. prof. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi je sudjelovala: M. Pećarević

Senat je jednoglasno donio
Pravilnik o dopunama
Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zasnivanje radnih odnosa i izbore u zvanja na Sveučilištu u
Dubrovniku
Članak 1.
U Pravilniku o raspisivanju i provedbi javnih natječaja za zasnivanje radnog odnosa i izbore u zvanja na Sveučilištu u
Dubrovniku (157. sjednica Senata) iza članka 6. dodaje se članak 6a. koji glasi:
„Članak 6a.
Nakon objave javnog natječaja tajništvo Sveučilišta će, elektroničkom poštom, izvijestiti pročelnika sveučilišne
sastavnice na čiju je inicijativu/prijedlog javni natječaj raspisan, o mjestu i nadnevku objave javnog natječaja.“
Članak 2
Iza članka 13. dodaje se članak 13a. koji glasi:
„Članak 13a.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava tajništvo Sveučilišta će predsjedniku Povjerenstva za provedbu javnog
natječaja dostaviti sve zaprimljene prijave i dokumentaciju radi daljnjeg postupanja kako je to utvrđeno ovim
Pravilnikom.“
Članak 3.
Iza članka 23. dodaju se naslov i članci 23a. i 23b. koji glase:
„Pravna zaštita u postupcima primanja u javnu službu
Članak 23a.
Sveučilište je dužno na isti način i u istom roku obavijestiti sve kandidate o rezultatima javnog natječaja.
Članak 23b.
Svaki neizabrani kandidat koji smatra da mu je u postupku primanja u javnu službu povrijeđeno neko pravo, obveza
ili pravni interes može izjaviti prigovor rektoru Sveučilišta.
Prigovor mora biti razumljiv i mora sadržavati sve što je potrebno da bi se u vezi s njim moglo postupiti. Prigovor
osobito treba sadržavati: ime i prezime, prebivalište, odnosno boravište i osobni identifkacijski broj podnositelja
prigovora, predmet prigovora, to jest razloge zbog čega se podnosi prigovor i potpis podnositelja prigovora.
Ako se u prigovoru iznose nove činjenice i novi dokazi, podnositelj prigovora je dužan obrazložiti zašto te činjenice i
dokaze nije iznio tijekom postupka primanja u javnu službu.
Prigovor se izjavljuje i podnosi u pisanom obliku u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima javnog
natječaja.
Rektor Sveučilišta odlučuje o prigovoru rješenjem u roku od osam dana od dana izjavljivanja prigovora.
Protiv rješenja o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.“
Članak 4.
Ovaj Pravilnik, nakon ishođenja prethodnog mišljenja Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, stupa na
snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.

ad 5.
a) Donošenje izvedbenih planova nastave za akademsku 2021. / 2022. godinu na Odjelu za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvedbeni planovi preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija,
diplomskih sveučilišnih i stručnih specijalističkih studija i poslijediplomskog doktorskog studija koji će se izvoditi na Odjelu
za ekonomiju i poslovnu ekonomiju u akademskoj 2021. / 2022. godini, Evidencije Izmjena i dopuna Izvedbenog plana
nastave preddiplomskih sveučilišnih studija i diplomskih sveučilišnih studija , Evidencije o izmjenama i dopunama
izvedbenih planova za preddiplomske i diplomske stručne specijalističke studije, Odluke Stručnog vijeća Odjela za
ekonomiju i poslovnu ekonomiju o prihvaćanju izvedbenih planova i Odluka o horizontalnoj mobilnosti u akademskoj 2021. /
2022. godini.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donose se Izvedbeni planovi za akademsku 2021. / 2022. godinu na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, za
sljedeće studije:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Preddiplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija, sa smjerovima: Turizam, Marketing i IT
Menadžment“
Preddiplomski stručni studij „Financijski menadžment“
Preddiplomski stručni studij „Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“
Diplomski sveučilišni studij „Poslovna ekonomija, sa smjerovima: Turizam, Marketing i IT Menadžment“
Diplomski sveučilišni studij „Ekonomija“
Specijalistički diplomski stručni studij „Financijski menadžment“
Specijalistički diplomski stručni studij „Hotelijerstvo“
Poslijediplomski doktorski studij „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“

Izvedbeni planovi prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
b) Donošenje izvedbenih planova nastave za akademsku 2021. / 2022. godinu na Odjelu za elektrotehniku i
računarstvo
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su Izvedbeni planovi preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija
koji će se u akademskoj 2021. / 2022. godini izvoditi na Odjelu za elektroteniku i računarstvo i Odluka Stručnog vijeća o
prihvaćanju izvedbenih planova.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donose se Izvedbeni planovi za akademsku 2021. / 2022. godinu na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo, za sljedeće
studije:
1. Preddiplomski sveučilišni studij „Primijenjeno / poslovno računarstvo“
2. Preddiplomski sveučilišni studij „Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu“
3. Diplomski sveučilišni studij „Primijenjeno / poslovno računarstvo“
4. Diplomski sveučilišni studij „Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu“
Izvedbeni planovi prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
c) Donošenje izvedbenih planova nastave za akademsku 2021. / 2022. godinu na Odjelu za primijenjenu ekologiju
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su Izvedbeni planovi preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija
koji će se u akademskoj 2021. / 2022. godini izvoditi na Odjelu za primijenjenu ekologiju, Odluka Stručnog vijeća o
prihvaćanju izvedbenih planova i Odluka o horizontalnoj mobilnosti u akademskoj 2021. / 2022. godini.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donose se Izvedbeni planovi za akademsku 2021. / 2022. godinu na Odjelu za primijenjenu ekologiju za sljedeće
studije:
1. Preddiplomski sveučilišni studij „Primijenjena ekologija mora“
2. Diplomski sveučilišni studij „Marikultura“
Izvedbeni planovi prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

d) Donošenje izvedbenih planova nastave za akademsku 2021. / 2022. godinu na Odjelu za umjetnost i restauraciju
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su Izvedbeni planovi studija koji će se u akademskoj 2021. / 2022. godini
izvoditi na Odjelu za umjetnost i restauraciju, Odluka Stručnog vijeća o prihvaćanju izvedbenih planova i Evidencija o
izmjenama i dopunama u izvedbenim planovima nastave.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donose se Izvedbeni planovi za akademsku 2021. / 2022. godinu na Odjelu za umjetnost i restauraciju, za sljedeće
studije:
1. Preddiplomski sveučilišni studij Konzervacija - restauracija, smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika
2. Diplomski sveučilišni studij Konzervacija - restauracija, smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika
Izvedbeni planovi prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
e) Donošenje izvedbenih planova nastave za akademsku 2021. / 2022. godinu na studiju Povijest Jadrana i Mediterana
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Izvedbeni plan studija Povijest Jadrana i Mediterana za akademsku
2021. / 2022. , Evidencija izmjena u izvedbenom planu, Odluka o horizontalnoj mobilnosti i Odluka Vijeća studija o
prihvaćanju izvedbenog plana.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se Izvedbeni plan preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ za akademsku 2021. /
2022. godinu
Izvedbeni plan prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
ad 6. Raspisivanje natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih stručnih specijalističkih studija
Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2021. / 2022. godini
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i
diplomskih stručnih specijalističkih studija Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2021. / 2022. godini
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio Odluku o raspisivanju

Natječaja
za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj
2021./2022.

I. Upisne kvote

SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJI
Naziv studija

Redoviti
studenti

Izvanredni
studenti

Strani
državljani

Ukupno

1.

POMORSTVO

20

10

/

30

2.

EKONOMIJA

12

3

1

16

Redni
broj

3.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER
TURIZAM

27

3

1

31

4.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER
MARKETING

18

3

1

22

5.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER IT
MENADŽMENT

17

3

1

21

6.

ELEKTROTEHNIČKE I
KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

10

5

/

15

7.

PRIMIJENJENO/POSLOVNO
RAČUNARSTVO

20

10

/

30

8.

ODNOSI S JAVNOSTIMA

15

10

1

26

9.

MEDIJI

10

5

1

16

10.

MARIKULTURA

0

0

0

0

11.

KONZERVACIJA-RESTAURACIJA;
SMJEROVI: DRVO, PAPIR, TEKSTIL,
METAL, KERAMIKA

15

2

3

20

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI
1.

KLINIČKO SESTRINSTVO

0

22

3

25

2.

FINANCIJSKI MENADŽMENT

0

0

0

0

3.

HOTELIJERSTVO

25

10

0

35

189

86

12

287

SVEUKUPNO
(sveučilišni diplomski studiji
i specijalistički diplomski stručni studiji)

II. Uvjeti upisa
Sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući
preddiplomski ili dodiplomski studij.
Stručna vijeća sveučilišnih odjela utvrđuju i objavljuju na oglasnim pločama i svojim mrežnim stranicama koji se studiji
smatraju odgovarajućim za upis pojedinog diplomskog studija.

III. Prijave za upis, rang liste i upisi
Prijave za upis zaprimat će se u razdoblju od 20. do 30. rujna 2021. do 14:00 sati.
Obrazac prijave s popisom dokumentacije koja se prilaže uz prijavu može se dobiti na Sveučilištu ili na mrežnoj
stranici Sveučilišta: www.unidu.hr/upisi. Prijave se dostavljaju elektronski ili preporučenom pošiljkom na adrese:

Diplomski studij

E-mail adresa za dostavu dokumentacije
u elektronskom obliku

Adresa za dostavu prijave putem
pošte

Pomorstvo

pomorstvo@unidu.hr

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

Primijenjeno / poslovno računarstvo

elektrotehnika-racunarstvo@unidu.hr

Elektrotehničke i komunikacijske
tehnologije u pomorstvu
Marikultura

elektrotehnika-racunarstvo@unidu.hr

Kliničko sestrinstvo

sestrinstvo@unidu.hr

Konzervacija - restauracija; smjerovi:
Drvo, Papir, Tekstil, Metal, Keramika

restauracija@unidu.hr

Ćira Carića 4
20000 DUBROVNIK

akvakultura@unidu.hr

mediji@unidu.hr

Mediji

mediji@unidu.hr

Odnosi s javnostima

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Branitelja Dubrovnika 41
20000 DUBROVNIK

ekonomija@unidu.hr

Ekonomija
Poslovna ekonomija (turizam, marketing,
IT menadžment)

ekonomija@unidu.hr

Hotelijerstvo

strucni.ekonomija@unidu.hr

Financijski menadžment

strucni.ekonomija@unidu.hr

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
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uz naznaku: „Prijava za upis na ________________________ (navesti naziv studija)“.
Rang liste objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta 1. listopada 2021. do 12:00 sati. Rang lista
formira se prema ostvarenom prosječnom uspjehu na preddiplomskom ili dodiplomskom studiju izračunom prosjeka svih
ocjena. Ako dva kandidata imaju jednaki prosjek ocjena prednost ima kandidat s kraćim vremenom studiranja.
Za specijalistički diplomski stručni studij „Kliničko sestrinstvo“ provest će se intervju s prijavljenim kandidatima za upis, a
prema rasporedu koji će se naknadno objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Kandidati koji su stekli pravo upisa, upisuju se prema redoslijedu na rang listi do popune kapaciteta. Upisi će se obaviti od 5.
do 8. listopada 2021., prema detaljima koji će se objaviti na mrežnim stranicama odjela i studija i oglasnim pločama na
Sveučilištu. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u propisanom roku se ne upiše, gubi pravo upisa na studij, a
umjesto njega pravo upisa stječe kandidat koji je slijedeći na rang listi.
IV. Školarine i upisnine
Redoviti studenti - hrvatski državljani koji će u akademskoj 2021./2022. po prvi puta upisati I. godinu sveučilišnog
diplomskog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, odlukom Vlade Republike Hrvatske ne plaćaju
školarinu. Redoviti studenti koji su uz potporu MZO već bili upisani na diplomski studij u statusu redovitog studenta i
izvanredni studenti plaćaju školarinu sukladno odluci Senata - Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima
studiranja ovisno o znanstvenom ili umjetničkom području i studijskom programu. Svi studenti dužni su uplatiti i upisninu u
iznosu od 300,00 kuna.
Svi studenti studija „Konzervacija-restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika“ dužni su uplatiti iznos od
1.500,00 kuna za potrošni materijal za svaku studijsku godinu.

V. Upisi posebne kategorije pristupnika
Prema preporuci Rektorskog zbora od 6. svibnja 2019. godine sljedećim kategorijama kandidata omogućuje se izravan upis u
statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne
provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:
− hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
− HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
− djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i 100%-tnih HRVI Domovinskog rata
I. skupine,
− djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida
rata,
− djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata,
− djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod
okolnostima iz članka 6., 7., i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
− kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja (prema „Rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje“)
− kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja funkcionalnih
sposobnosti“ s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma - Listi I“ (prema Nalazu i
mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom)
− kandidati iz sustava alternativne skrbi.

Ako kandidat iz neke od gore navedenih kategorija želi upisati diplomski studij Sveučilišta u Dubrovniku u statusu
izvanrednog studenta, plaća 50% školarine.
VI. Obavijesti
Sve potrebne informacije o studijima, razredbenom postupku i upisima mogu se dobiti na mrežnoj stranici Sveučilišta
www.unidu.hr ili telefonom na broj: (020) 445-909 i 445-910 (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju), (020) 445-714
(Pomorski odjel), (020) 445-844 (Odjel za elektrotehniku i računarstvo), (020) 445-862 (Odjel za primijenjenu ekologiju),
(020) 446-020 (Odjel za komunikologiju) i (020) 446-030 (Odjel za umjetnost i restauraciju), (020) 445-725 (studij Kliničko
sestrinstvo) ili elektroničkom poštom: upisi@unidu.hr.

ad 7.

Donošenje Odluke o izravnom upisu određenih kategorija studenata prema Preporuci Rektorskog zbora RH

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Preporuka Rektorskog zbora RH od 30. travnja 2021., prijedlog
Odluke Senata o upisu posebnih kategorija studenata i Prijedlozi dopuna Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih i
Natječaja za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj 2021. / 2022. godini.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izravnom upisu posebnih kategorija studenata
I.
U prvu godinu preddiplomskih i diplomskih, stručnih i sveučilišnih studija, izravno će se, izvan odobrene upisne
kvote, pod uvjetom da zadovolje dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, u statusu redovitog
studenta , na Sveučilište u Dubrovniku, upisati sljedeće kategorije kandidata:
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata
- djeca smrtno stradalih zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i 100% - tnih HRVI
Domovinskog rata I. skupine
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata
- djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem
organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
- Kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja (prema „Rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko
osiguranje“)
- Kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja
funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma - Listi I“
(prema Nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom)
-Kandidati iz sustava alternativne skrbi.
II.
Odredbe ove Odluke unijet će se u tekst Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija te
Natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i stručnih specijalističkih studija Sveučilišta u Dubrovniku.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se počevši od upisa u akademsku 2021. / 2022.
godinu.
ad 8. Donošenje Kalendara nastave preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj
2021. / 2022. godini
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Kalendara nastave preddiplomskih i diplomskih studija
Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2021. / 2022. godini
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio

Kalendar nastavnih aktivnosti
za preddiplomske i diplomske studije u
akademskoj 2021. / 2022. godini
I. Zimski semestar 15 tjedana):
1. Početak nastave: 4. listopada 2021. (ponedjeljak)
2. Početak nastave za diplomske studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju: 8. studenog 2021. (ponedjeljak)
– trajanje (10 tjedana)
3. Završetak nastave: 29. siječnja 2022. (subota)
4. Dani u semestru kada nema nastave:
− 1. studenoga 2021. (ponedjeljak) – Dan svih svetih
− 18. studenoga 2021. (četvrtak) – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
− od 20. prosinca 2021. (ponedjeljak) do 2. siječnja 2022. (nedjelja) - Božićni i novogodišnji blagdani
− 6. siječnja 2022. (četvrtak) – Sveta tri kralja
5. Izvanredni ispitni rok: od 15. studenoga 2021. (ponedjeljak) do 27. studenoga 2021. (subota)
6. Zimski ispitni rok: od 31. siječnja 2022. (ponedjeljak) do 12. veljače 2022. (subota)
II. Ljetni semestar (traje 15 tjedana):
1. Početak nastave: 14. veljače 2022. (ponedjeljak)
2. Završetak nastave za diplomske studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju: 23. travnja 2022. (subota)
– trajanje (10 tjedana)
3. Završetak nastave: 28. svibnja 2022. (subota)
4. Dan u semestru kada nema nastave:
− 18. travnja 2022. (ponedjeljak) - Uskrsni ponedjeljak
5. Izvanredni ispitni rok: od 28. ožujka 2022. (ponedjeljak) do 9.travnja 2022. (subota)
6. Ljetni ispitni rok: od 31. svibnja 2022. (utorak) do 25. lipnja 2022. (subota)
7. Neradni dani za vrijeme ispitnih rokova:
− 30. svibnja 2022. (ponedjeljak) – Dan državnosti
− 16. lipnja 2022. (četvrtak) – Tijelovo
− 22. lipnja 2022. (srijeda) – Dan antifašističke borbe
III. Završetak akademske godine
1. Jesenski ispitni rok: od 22. kolovoza 2022. (ponedjeljak) do 17. rujna 2022. (subota)
2. Rektorski rok: 21. rujna 2022. (srijeda) u 8:00 sati
Za ljetni i jesenski ispitni rok nastavnici su dužni objaviti dva termina polaganja ispita, a za sve ostale ispitne rokove jedan
termin polaganja ispita.
Preporuka je da između dva termina polaganja ispita protekne najmanje četrnaest dana.

ad 9.
Informacija o izvještaju s nadzornog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 na
Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Bureau Veritas o obavljenom nadzornom auditu na
Sveučilištu u Dubrovniku 26. ožujka 2021. godine.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Informacija o izvještaju s nadzornog audita sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO
9001:2015 na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 10.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2020.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku za 2020. godinu
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Sveučilišta u Dubrovniku za 2020. godinu.

b) Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2020. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti
osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2020.godinu
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2020.
godinu.
c) Donošenje odluke o prihvaćanju Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za
2021.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja
kvalitete za 2021.godinu i prijedlog Odluke Senata
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

3.
4.

Donosi se Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u
Dubrovniku za 2021. godinu, prema prijedlogu izrađenom i dostavljenom od strane Povjerenstva za
unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete.
Odgovorne osobe i sveučilišna tijela, navedena u Operativnom planu iz točke 1. ove Odluke, zadužuju se za
provedbu planom predviđenih mjera i aktivnosti, te za dostavu izvješća o realizaciji tih mjera i aktivnosti
Povjerenstvu za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete putem Ureda za kvalitetu i to
krajem kalendarske 2021. godine.
Operativni plan iz točke 1. ove Odluke dostavit će se svim odgovornim osobama odnosno sveučilišnim
tijelima iz prethodnog stavka.
Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete će početkom sljedeće kalendarske
godine izraditi Izvješće Senatu o realizaciji mjera i aktivnosti predviđenih Operativnim planom iz točke 1.
ove Odluke za prethodnu godinu.

ad 11. Donošenje odluke po Zaključku Rektorskog zbora o sprečavanju svih oblika zlostavljanja, diskriminacije,
nasilja i svih oblika nepoželjnog ponašanja i uznemiravanja u akademskoj zajednici
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Zaključak Rektorskog zbora RH od 16. veljače 2021., Zaključak
Rektorskog zbora RH od 21. svibnja 2021. i prijedlog Zaključka Senata
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
1. Primaju se na znanje zaključci Rektorskog zbora od 16. veljače i 21. svibnja 2021. kojima se osuđuju svi oblici
zlostavljanja, diskriminacije, nasilja ili bilo kakav oblik nepoželjnog ponašanja i uznemiravanja u akademskoj
zajednici i društvu u cjelini.
2. Zadužuju se svi čelnici sastavnica Sveučilišta u Dubrovniku da upoznaju zaposlenike s ovim zaključcima i s
odredbama Etičkog kodeksa Sveučilišta u Dubrovniku kojima su, kao krajnje neprihvatljivi, utvrđeni svi oblici gore
navedenog ponašanja kao i da uspostave učinkovit sustav prevencije i prijave neprihvatljivih ponašanja.
ad 12. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada Darie Vučijević, doktorandice na
poslijediplomskom doktorskom studiju “Povijest stanovništva” pod naslovom „Školovanje žena u Dubrovniku od
1837. do početka Drugog svjetskog rata“, izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Božene Vranješ-Šoljan
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest
stanovništva za imenovanje povjerenstva za obranu doktorskog rada doktorandice Darije Vučijević.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada Darie Vučijević, doktorandice na poslijediplomskom
doktorskom studiju “Povijest stanovništva” pod naslovom „Školovanje žena u Dubrovniku od 1837. do početka
Drugog svjetskog rata“, izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Božene Vranješ-Šoljan, u sastavu:
Doc. dr. sc. Ida Ograjšek Gorenjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica,
Doc. dr. sc. Maja Katušić, Hrvatski institut za povijest, članica
Doc. dr. sc. Kristina Puljizević, Hrvatsko katoličko sveučilište, članica.
ad 13. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora u naslovna znanstveno nastavna zvanja (nastavna komponenta) po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 51/21 za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02) - 2 izvršitelja
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo od 14.
svibnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po Natječaju objavljenom u Narodnim novinama 51/21 za izbor u
naslovna znanstveno nastavna zvanja za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana
elektrostrojarstvo (2.03.02) - 2 izvršitelja, u sastavu:
Izv. prof. dr. sc. Mario Miličević, predsjednik,
Prof. dr. sc. Nikša Burum, član i
Prof. dr. sc. Mario Vražić, član.
ad 14. 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: 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 23. listopada 2019., Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakultata Sveučilišta u Osijeku od
24. ožujka 2021., Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku od 30. ožujka 2021. i Izvješće
Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 17. svibnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Stojčić

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Dean Strinić izabire se u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09) na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 15. Donošenje odluke o ponovnom izboru mr. sc. Žarka Vrbice u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg
predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna
medicina (3.02.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za reizbor
nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača od 7. svibnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mr. sc. Žarko Vrbica ponovno se izabire u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09) na Sveučilištu u
Dubrovniku.

ad 16.
a) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana programsko inženjerstvo (2.09.06)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja Odjela za
elektrotehniku i računarstvo od 14. svibnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana programsko inženjerstvo (2.09.06)
b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija ( 5.01.06)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
raspisivanje natječaja od 19. svibnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija ( 5.01.06) .
ad 17. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno
mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvene znanosti, polje informacijske i komunikacijske
znanosti (5.04) i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka reizbora
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 10. svibnja
2021. i Prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za za ponovni izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
za znanstveno područje društvene znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (5.04)

2. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka reizbora u sastavu:
prof. dr. sc. Mato Brautović, predsjednik
prof. dr. sc. Majda Tafra Vlahović, članica
prof. dr. sc. Pero Maldini, član.

ad 18. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ od 17.
svibnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31.)
Zaključeno u 13,45 sati.
Predsjednik Senata
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

