Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 821-1/21
U Dubrovniku, 14. srpnja 2021.

Zapisnik
sa 176. sjednice Senata održane 14. srpnja 2021. u kongresnoj dvorani Studentskog doma,
Marka Marojice 2b, Dubrovnik, s početkom u 11,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A., Brautović, M., Bulum, B., Burum, N.,
Dobroslavić, T., Đurđević–Tomaš, I., Emanuele, L., Garić, R., Koboević, Ž., Lobaš Kukavičić, I., Milić Beran, I.,
Miličević, M., Šuman Tolić, M., Vojvodić, K. i Žubrinić, K.
Odsutni: Čelić, I. i Pauković, D.
Sjednici su prisustvovali 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., predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Marić, M., ravnatelj
Studentskog centra Dubrovnik Potrebica, M., glavni tajnik Ivušić, D., voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M., stručni suradnik
u Uredu za odnose s javnostima Ćimić, M., voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A. i studentski pravobranitelj
Omerčahić, 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.

Prihvaćanje zapisnika sa 175. sjednice Senata održane 26. svibnja 2021.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 26. svibnja do 14. srpnja 2021. godine
Donošenje Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku
Donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom na Sveučilištu u Dubrovniku
Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini i dopustu zbog usavršavanja
Donošenje odluke o potvrdi izbora pročelnika odjela za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023. i to na:
a) Pomorskom odjelu
b) Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
c) Odjelu za elektrotehniku i računarstvo i
d) Odjelu za umjetnost i restauraciju
Izvješće o realizaciji Operativnog plana Strategije međunarodne i međuinstitucijske suradnje Sveučilišta u
Dubrovniku 2019. - 2025.
Donošenje odluke o prihvaćanju izmijenjenog i dopunjenog (revidiranog) studijskog programa:
a) preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“
b) diplomskog sveučilišnog studija „Mediji“
c) diplomskog sveučilišnog studija „Odnosi s javnostima“
Donošenje odluke o prihvaćanju studijskog programa preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“
Donošenje odluke o prihvaćanju programa učenja stranih jezika:
a) Talijanski jezik A1
b) Španjolski jezik A1
Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja „TFAS Croatia 2021: Politics and
Economics of the Free Society“ u suradnji s The Fund for American Studies (Washington, SAD)
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj 2020./2021. godini
Donošenje odluke kojom se odobrava izdavanje znanstvene autorske knjige prof. dr. sc. Mata Brautovića
„Povijest interneta u Hrvatskoj: Izvorišta i prvo desetljeće“
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada doktoranda poslijediplomskog
doktorskog studija "Povijest stanovništva" Antuna Cara pod naslovom "Tuberkuloza u dubrovačkom
društvu od 1825. godine do sredine 20. stoljeća" izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Kristine
Puljizević
Donošenje odluke o ponovnom izboru:
a) izv. prof. dr. sc. Ivana Tante u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (5.04)
b) mr. sc. Silvije Batoš u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
c) Tereze Matić Ivušić, prof. u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)

16. Donošenje odluke o izboru:
a) dr. sc. Marije Mirošević u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02)
b) dr. sc. Narcisa Hudorovića u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10.)
c) dr. sc. Morene Milić u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija (3.02.01)
d) dr. sc. Mata Miškovića u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja tehničkih znanosti, polje
elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02)
17. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju povjerenstva za ponovni izbor u:
a) nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana
opća psihologija (5.06.01)
b) nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana
posebne sociologije (5.05.03)
c) naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke
medicinske znanosti, grana: ortopedija (3.02.20)
d) naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i
zdravstvena zaštita, grana: javno zdravstvo (3.03.02)
ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 175. sjednice Senata održane 26. svibnja 2021. godine

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 175. sjednice Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 175. sjednice Senata održane 26. svibnja 2021.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 26. svibnja do 14. srpnja 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 26. svibnja do 14. srpnja 2021.
godine.

ad 3.

Donošenje Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u
Dubrovniku.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi su sudjelovali: B. Bulum, S. Žaja Vrbica, M. Trpin, N. Burum, M. Brautović, I. Đurđević Tomaš, N. Stojčić i Ž.
Koboević.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku.
2. Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

ad 4.

Donošenje Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom na Sveučilištu u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom na
Sveučilištu u Dubrovniku i prijedlog Posebnog popisa gradiva Sveučlilišta u Dubrovniku s rokovima čuvanja.
Uvodno izvješće: D. Ivušić

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donose se Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom na Sveučilištu u Dubrovniku i Poseban popis gradiva
Sveučilišta u Dubrovniku koji čini sastavni dio Pravila.
2. Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom na Sveučilištu u Dubrovniku i Poseban popis gradiva Sveučilišta u
Dubrovniku upućuju se na suglasnost Državnom arhivu u Dubrovniku, a stupit će na snagu osmog dana od objave na
internetskim stranicama Sveučilišta, a nakon dobivene suglasnosti Državnog arhiva Dubbrovnik.
3. Pravila i Poseban popis iz točke 1. ove Odluke prilažu se ovom Zapisniku i čine njegov sastavni dio.

ad 5.

Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini i dopustu zbog usavršavanja

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Pravilnik o slobodnoj studijskoj godini i dopustu zbog usavršavanja i
prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini i dopustu zbog usavršavanja
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi su sudjelovali:M. Brautović, N. Burum, R. Garić, M. Miličević i Ž. Koboević
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o dopuni Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini i dopustu zbog usavršavanja
Članak 1.
U članku 3. Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini i dopustu zbog usavršavanja kojeg je donio Senat Sveučilišta u
Dubrovniku na svojoj 144. sjednici održanoj 13. studenog 2017., iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:
„Ako nije moguće osigurati zamjenu nastavnika unutar nastavnog kadra Sveučilišta u Dubrovniku bez prekoračenja
nastavne norme i/ili ako treba angažirati vanjske suradnike u nastavi, uz zahtjev za korištenje slobodne studijske
godine, nastavnik je dužan dostaviti i izračun financijskih izdataka (prekovremene sate za zaposlenike i /ili honorare,
putne troškove, troškove smještaja, dnevnice i druge troškove za vanjske suradnike) te navesti izvor financiranja
takvih troškova. Ako nastavnik zatraži da se troškovi financiraju iz vlastite djelatnosti Sveučilišta, prije donošenja
odluke zatražit će se mišljenje i suglasnost prorektora za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku. „
Članak 2.
Ostale odredbe Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini i dopustu zbog usavršavanja ostaju neizmjenjene.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjivat će se od osmog dana od dana objave na službenim internetskim
stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.
ad 6.
a) Donošenje odluke o potvrdi izbora pročelnika odjela za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023. na
Pomorskom odjelu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Pomorskog Odjela od 2. lipnja 2021. o izboru
doc. dr. sc. Srđana Vujičića za pročelnika Pomorskog odjela
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Potvrđuje se odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela kojom se doc. dr. sc. Srđana Vujičića izabire za pročelnika
Pomorskog odjela za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023.
b) Donošenje odluke o potvrdi izbora pročelnika odjela za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023. na
Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od
27. svibnja 2021. o izboru izv. prof. dr. sc. Tonća Svilokosa za pročelnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Potvrđuje se odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju kojom se izv. prof. dr. sc. Tonći
Svilokos izabire za pročelnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30.
rujna 2023.
c) Donošenje odluke o potvrdi izbora pročelnika odjela za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023. na
Odjelu za elektrotehniku i računarstvo
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo od 31.
svibnja 2021. kojom se izv. prof. dr. sc. Mario Miličević izabire za pročelnika Odjela za elektrotehniku i računarstvo
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Potvrđuje se odluka Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo kojom se izv. prof. dr. sc. Mario Miličević
izabire za pročelnika Odjela za elektrotehniku i računarstvo za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023.
d) Donošenje odluke o potvrdi izbora pročelnika odjela za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023. na
Odjelu za umjetnost i restauraciju
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 31.
svibnja 2021. kojom se izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele izabire za pročelnicu Odjela za umjetnost i restauraciju
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Potvrđuje se odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju kojom se izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele
izabire za pročelnicu Odjela za umjetnost i restauraciju za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2023.
ad 7.

Izvješće o realizaciji Operativnog plana Strategije međunarodne i međuinstitucijske suradnje Sveučilišta u
Dubrovniku 2019. - 2025.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o realizaciji Operativnog plana Strategije međunarodne i
međuinstitucijske suradnje Sveučilišta u Dubrovniku 2019. – 2025.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Operativnog plana Strategije međunarodne i međuinstitucijske suradnje Sveučilišta
u Dubrovniku 2019. - 2025., za razdoblje od 2019. do srpnja 2021.
Izvješće se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
ad 8.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju izmijenjenog i dopunjenog (revidiranog) studijskog programa preddiplomskog
sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Elaborat izmijenjenog i dopunjenog (revidiranog) studijskog
programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“; Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju
od 12. ožujka 2021. kojom se prihvaća Elaborat; Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 7. lipnja 2021. kojom
se prihvaća izvješće Povjerenstva o izmjenama Elaborata na temelju pristiglih recenzija; Prethodna procjena i mišljenje
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 21. lipnja 2021.; prijedlog Odluke Senata o
prihvaćanju izmijenjenog i dopunjenog (revidiranog) studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i
kultura društva“.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanje kvalitete (Broj: 711-2/21 od 21. lipnja 2021.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti izmijenjeni i
dopunjeni (revidirani) studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“.

2.

Prihvaća se izmijenjeni i dopunjeni (revidirani) studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i
kultura društva“.

3.

Preddiplomski sveučilišni studij „Mediji i kultura društva“ završava polaganjem svih ispita i završnog ispita.
Završetkom tog studija stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) novinarstva i odnosa s javnostima s kraticom univ. bacc. nov. et rel. publ.

4.

Preddiplomski sveučilišni studij „Mediji i kultura društva“ izvodit će se na Odjelu za komunikologiju prema
studijskom programu iz točke 2. ove Odluke od akademske 2021./2022. godine.

5.

Studenti koji su preddiplomski sveučilišni studij „Mediji i kultura društva“ upisali prema važećem studijskom
programu imaju pravo na zahtjev nastaviti studirati na preddiplomskom sveučilišnom studiju „Mediji i kultura
društva“ prema studijskom programu iz točke 2. ove Odluke, pri čemu će se priznavanje prethodno položenih
ispita obaviti u skladu s Odlukom Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju (Broj: 24/2021. od 12. ožujka 2021.)
koja čini sastavni dio ove Odluke.

6.

Studenti koji su preddiplomski sveučilišni studij „Mediji i kultura društva“ upisali zaključno s akademskom
2020./2021. godinom imaju pravo dovršiti studij prema studijskom programu i uvjetima koji su važili prilikom
upisa u prvu godinu studija, i to u krajnjem roku od šest (6) godina od upisa.

7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) Donošenje odluke o prihvaćanju izmijenjenog i dopunjenog (revidiranog) studijskog programa diplomskog
sveučilišnog studija „Mediji“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Elaborat izmijenjenog i dopunjenog (revidiranog) studijskog
programa diplomskog sveučilišnog studija „Mediji“; Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 12. ožujka 2021.
kojom se prihvaća Elaborat; Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 7. lipnja 2021. kojom se prihvaća izvješće
Povjerenstva o izmjenama Elaborata na temelju pristiglih recenzija; Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za
unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 21. lipnja 2021.; prijedlog Odluke Senata o prihvaćanju
izmijenjenog i dopunjenog (revidiranog) studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji“.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanje kvalitete (Broj: 711-3/21 od 21. lipnja 2021.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti izmijenjeni
i dopunjeni studijski program diplomskog sveučilišnog studija „Mediji“.

2.

Prihvaća
„Mediji“.

3.

Diplomski sveučilišni studij „Mediji“ završava polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada.
Završetkom tog studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra javnih medija s
kraticom mag. medior. publ.

4.

Diplomski sveučilišni studij „Mediji“ izvodit će se na Odjelu za komunikologiju prema studijskom
programu iz točke 2. ove Odluke od akademske 2021./2022. godine.

5.

Studenti koji su diplomski sveučilišni studij „Mediji“ upisali prema važećem studijskom programu imaju
pravo na zahtjev nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom studiju „Mediji“ prema studijskom
programu iz točke 2. ove Odluke, pri čemu će se priznavanje prethodno položenih ispita obaviti u skladu s
Odlukom Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju (Broj: 22/2021. od 12. ožujka 2021.) koja čini sastavni
dio ove Odluke.

6.

Studenti koji su diplomski sveučilišni studij „Mediji“ upisali zaključno s akademskom 2020./2021. godinom
imaju pravo dovršiti studij prema studijskom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa u prvu
godinu studija, i to u krajnjem roku od četiri (4) godine od upisa.

7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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c) Donošenje odluke o prihvaćanju izmijenjenog i dopunjenog (revidiranog) studijskog programa diplomskog
sveučilišnog studija „Odnosi s javnostima“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Elaborat izmijenjenog i dopunjenog (revidiranog) studijskog
programa diplomskog sveučilišnog studija „s javnostima“; Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 12. ožujka
2021. kojom se prihvaća Elaborat; Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 7. lipnja 2021. kojom se prihvaća
izvješće Povjerenstva o izmjenama Elaborata na temelju pristiglih recenzija; Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za
unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 21. lipnja 2021.; prijedlog Odluke Senata o prihvaćanju
izmijenjenog i dopunjenog (revidiranog) studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Odnosi s javnostima“.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanje kvalitete (Broj: 711-4/21 od 21. lipnja 2021.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti izmijenjeni i
dopunjeni studijski program diplomskog sveučilišnog studija „Odnosi s javnostima“.

2.

Prihvaća se izmijenjeni
„Odnosi s javnostima“.

3.

Diplomski sveučilišni studij „Odnosi s javnostima“ završava polaganjem svih ispita i obranom diplomskog
rada. Završetkom tog studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra odnosa s
javnostima, s kraticom mag. rel. publ.

4.

Diplomski sveučilišni studij „Odnosi s javnostima“ izvodit će se na Odjelu za komunikologiju prema
studijskom programu iz točke 2. ove Odluke od akademske 2021./2022. godine.

5.

Studenti koji su diplomski sveučilišni studij „Odnosi s javnostima“ upisali prema važećem studijskom
programu imaju pravo na zahtjev nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom studiju „Odnosi s
javnostima“ prema studijskom programu iz točke 2. ove Odluke, pri čemu će se priznavanje prethodno
položenih ispita obaviti u skladu s Odlukom Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju (Broj: 23/2021. od
12. ožujka 2021.) koja čini sastavni dio ove Odluke.

6.

7.
ad 9.

i

dopunjeni

studijski

program

diplomskog

sveučilišnog

studija

Studenti koji su diplomski sveučilišni studij „Odnosi s javnostima“ upisali zaključno s akademskom
2020./2021. godinom imaju pravo dovršiti studij prema studijskom programu i uvjetima koji su važili
prilikom upisa u prvu godinu studija, i to u krajnjem roku od četiri (4) godine od upisa.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Donošenje odluke o prihvaćanju studijskog programa preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Mišljenje Vijeća Studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ od 15.
veljače 2019. o pokretanju novog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo; Izvadak iz Zapisnika 155. sjednice Senata
održane 27. veljače 2019. – točka 13. Odluka o prihvaćanju inicijative za pokretanje novih stručnih studija „Sestrinstvo“ i
„Kliničko sestrinstvo“; Elaborat novog stručnog preddiplomskog studija „Sestrinstvo“; Odluka Vijeća studija od 18. ožujka
2021. o prihvaćanju Elaborata za studij „Sestrinstvo“; Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanje kvalitete od 21. lipnja 2021.; Prijedlog Odluke Senata o prihvaćanju studijskog programa
preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi je sudjelovao: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanje kvalitete (Broj: 711-5/21 od 21. lipnja 2021.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti studijski
program preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“.

2.

Prihvaća se studijski program preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“, usklađen sa zajednički
utvrđenim obveznim dijelom studijskog programa sestrinstva (core curriculum), odredbama Direktive
2005/36/EC Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća te
Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

3.

Preddiplomski stručni studij „Sestrinstvo“ završava polaganjem svih ispita i obranom završnog rada.
Završetkom tog studija stječe se 180 ECTS bodova i stručni naziv stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva s kraticom bacc. med. techn.

4.

Uvjeti za upis preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ utvrđeni su studijskim programom iz točke 2.
ove Odluke koji čini njen sastavni dio.

5.

Upisni kapacitet za prvu godinu preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ iznosi dvadeset šest (26)
mjesta za izvanredne studente.

6.

Preddiplomski stručni studij „Sestrinstvo“ izvodit će se na Sveučilištu u Dubrovniku kao izvanredni studij
prema studijskom programu iz točke 2. ove Odluke nakon što ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja upiše
u Upisnik studijskih programa, a do provedbe tog upisa nastava će se izvoditi prema važećem studijskom
programu.

7.

Nakon upisa studijskog programa iz točke 2. ove Odluke u Upisnik studijskih programa posebnom odlukom
će se urediti prava i rokovi dovršetka studija za studente koji su preddiplomski stručni studij „Sestrinstvo“
upisali zaključno s akademskom godinom u kojoj je proveden upis u Upisnik studijskih programa.

8.

Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

ad 10.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju programa učenja stranih jezika: Talijanski jezik A1
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vijeća Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku od 14.
lipnja 2021. o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja Talijanski jezik A1; Program cjeloživotnog učenja Talijanski jezik
A1; Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 6. srpnja
2021.;prijedlog odluke Senata o prihvaćanju programa učenja stranog jezika Talijanski jezik A1; CV Marine Missoni
Barišić; Izjava Marine Missoni Barišić od 11. lipnja 2021. i CV dr. sc. Zrinke Režić Tolj, višeg predavača.
Uvodno izvješće: A. Violić Koprivec
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 774-2/21 od 6. srpnja 2021.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program učenja stranog
jezika „Talijanski jezik A1“.

2.

Prihvaća se program učenja stranog jezika „Talijanski jezik A1“ (u daljnjem tekstu: Program učenja stranog
jezika).

3.

Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a kao voditeljica programa
(voditeljica obrazovne skupine) imenuje se dr. sc. Zrinka Režić Tolj, v. pred.

4.

Program učenja stranog jezika izvodit će se od akademske 2021./2022. godine nakon što Ministarstvo znanosti i
obrazovanja rješenjem odobri njegovo izvođenje.

5.

Program učenja stranog jezika izvodit će se u dva modula, i to:
− modul A 1.1 u razdoblju od 12 tjedana i satnicom od 70 sati,
− modul A 1.2 u razdoblju od 12 tjedana i satnicom od 70 sati,
to jest sveukupno u razdoblju od 24 tjedana i ukupnom satnicom od 140 sati.

6.

Upisni kapacitet za Program učenja stranog jezika iznosi 15 mjesta.

7.

Standardna cijena Programa učenja stranog jezika po polazniku iznosi 2.200,00 kn bruto po modulu to jest
sveukupna cijena iznosi 4.400,00 kn bruto.

8.

Program učenja stranog jezika dostavit će se:
− Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih radi ishođenja pozitivnog stručnog mišljenja o
tom programu
− Ministarstvu znanosti i obrazovanja uz zahtjev za odobrenje izvođenja tog programa.

9.

Polaznicima koji uspješno završe Program učenja stranog jezika odobren sukladno prethodnoj točki izdat će se
svjedodžba o znanju stranog jezika sukladno važećem pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju odraslih.

10. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) Donošenje odluke o prihvaćanju programa učenja stranih jezika: Španjolski jezik A1
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vijeća Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku od 14.
lipnja 2021. o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja Španjolski jezik A1; Program cjeloživotnog učenja Španjolski
jezik A1; Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 6. srpnja
2021.; prijedlog odluke Senata o prihvaćanju programa učenja stranog jezika Španjolski jezik A1; CV Danijele Falkoni
Mjehović, višeg predavača, CV Marine Missoni Barišić; Izjava Marine Missoni Barišić od 11. lipnja 2021.
Uvodno izvješće: A. Violić Koprivec
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 774-3/21 od 6. srpnja 2021.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program učenja stranog
jezika „Španjolski jezik A1“.

2.

Prihvaća se program učenja stranog jezika „Španjolski jezik A1“ (u daljnjem tekstu: Program učenja
stranog jezika).

3.

Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a kao voditeljica
programa (voditeljica obrazovne skupine) imenuje se Daniela Falkoni Mjehović, v. pred.

4.

Program učenja stranog jezika izvodit će se od akademske 2021./2022. godine nakon što Ministarstvo
znanosti i obrazovanja rješenjem odobri njegovo izvođenje.

5.

Program učenja stranog jezika izvodit će se u dva modula, i to:
modul A 1.1 u razdoblju od 12 tjedana i satnicom od 70 sati,
modul A 1.2 u razdoblju od 12 tjedana i satnicom od 70 sati,
to jest sveukupno u razdoblju od 24 tjedana i ukupnom satnicom od 140 sati.

6.

Upisni kapacitet za Program učenja stranog jezika iznosi 15 mjesta.

7.

Standardna cijena Programa učenja stranog jezika po polazniku iznosi 2.200,00 kn bruto po modulu to jest
sveukupna cijena iznosi 4.400,00 kn bruto.

8.

Program učenja stranog jezika dostavit će se:
Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih radi ishođenja pozitivnog stručnog mišljenja
o tom programu
Ministarstvu znanosti i obrazovanja uz zahtjev za odobrenje izvođenja tog programa.

9.

Polaznicima koji uspješno završe Program učenja stranog jezika odobren sukladno prethodnoj točki izdat će
se svjedodžba o znanju stranog jezika sukladno važećem pravilniku o javnim ispravama u obrazovanju
odraslih.

10.

ad 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja „TFAS Croatia 2021: Politics and
Economics of the Free Society“ u suradnji s The Fund for American Studies (Washington, SAD)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Collaboration Agreement (2021) The Fund for American Studies and
the University of Dubrovnik for „TFAS Croatia 2021“ in Dubrovnik, Croatia, Odluka Stručnog vijeća Odjela za
komunikologiju od 6. srpnja 2021., Lifelong Learning Programme Description Form „TFAS Croatia 2021: Politics and
Economics of the Free Society“; CV Adam Martin (Texas Tech University), CV Ibrahim Al-Marashi, Associate Professor
(San Marcos California); Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja
kvalitete od 6. srpnja 2021; prijedlog Odluke Senata o prihvaćanju programa cjeloživotnog obrazovanja „TFAS Croatia
2021: Politics and Economics of the Free Society“.
Uvodno izvješće: M. Trpin i N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 774-4/21 od 6. srpnja 2021.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog
učenja „TFAS Croatia 2021: Politics and Economics of the Free Society“.

2.
3.

Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „TFAS Croatia 2021: Politics and Economics of the Free Society“
(u daljnjem tekstu: Program TFAS Croatia 2021).
Nositelj Programa TFAS Croatia 2021 je The Fund for American Studies, Washington, Sjedinjene Američke
Države, a izvodit će ga programom utvrđeni nastavnici koje angažira The Fund for American Studies i
nastavnici Sveučilišta u Dubrovniku, na engleskom jeziku.

4.

Program TFAS Croatia 2021 izvodit će se u trajanju od dva tjedna i ukupnom satnicom od 28,5 sati, sve
sukladno Ugovoru o suradnji koji je Sveučilište u Dubrovniku sklopilo s The Fund for American Studies koji
čini sastavni dio ove Odluke.

5.

The Fund for American Studies obavlja financijske poslove vezane uz pokretanje i izvedbu Programa TFAS
Croatia 2021, uključujući utvrđivanje visine naknada polaznicima i njihovu naplatu, te snosi sve troškove
vezane za izvedbu tog programa.

6.

Sveučilište u Dubrovniku će polaznicima koji završe Program TFAS Croatia 2021 izdati potvrdu na
engleskom jeziku.

7.

Ova Odluka stupa na donošenja snagu danom donošenja.

ad 12.

Analiza rezultata Ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj 2020./2021. godini

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su rezultati Ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj 2020. /
2021. godini na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi je sudjelovao: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Primaju se na znanje rezultati Ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj 2020. / 2021. godini na
Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 13.

Donošenje odluke kojom se odobrava izdavanje znanstvene autorske knjige prof. dr. sc. Mata Brautovića
„Povijest interneta u Hrvatskoj: Izvorišta i prvo desetljeće“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno – nastavnu literaturu od 15.
lipnja 2021.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Odobrava se izdavanje znanstvene autorske knjige prof. dr. sc. Mata Brautovića „Povijest interneta u Hrvatskoj:
Izvorišta i prvo desetljeće“.

ad 14.

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za obranu doktorskog rada doktoranda poslijediplomskog
doktorskog studija "Povijest stanovništva" Antuna Cara pod naslovom "Tuberkuloza u dubrovačkom
društvu od 1825. godine do sredine 20. stoljeća" izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Kristine
Puljizević

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ od 18. lipnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada doktoranda poslijediplomskog doktorskog studija "Povijest
stanovništva" Antuna Cara, dr.med., pod naslovom "Tuberkuloza u dubrovačkom društvu od 1825. godine do
sredine 20. stoljeća", izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Kristine Puljizević, u sastavu:
-

Dr. sc. Milan Radošević (HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Rijeci, Područna jedinica u Puli)
predsjednik,
Doc. dr. sc. Maja Katušić, znanstvena suradnica (Hrvatski institut za povijest, Zagreb i Hrvatsko
katoličko sveučilište, Zagreb) članica i
Dr. sc. Rina Kralj Brassard, viša znanstvena suradnica (Zavod za povijesne znanosti HAZU u
Dubrovniku), članica.

ad 15.
a) Donošenje odluke o ponovnom izboru izv. prof. dr. sc. Ivana Tante u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
(5.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće s Mišljenjem Povjerenstva za provedbu postupka reizbora od
12. srpnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta ponovno se izabire u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (5.04) na
Sveučilištu u Dubrovniku.
b) Donošenje odluke o ponovnom izboru mr. sc. Silvije Batoš 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, dostavljeno je Izvješće s Mišljenjem Povjerenstva za provedbu postupka reizbora od
21. svibnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mr. sc. Silvija Batoš, v. pred., 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.
c) Donošenje odluke o ponovnom izboru Tereze Matić Ivušić, prof. 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, dostavljeno je Izvješće s Mišljenjem Povjerenstva za provedbu postupka reizbora od
18. svibnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Tereza Matić Ivušić, prof., v. pred., 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 16.
a) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Marije Mirošević u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u
naslovno znanstveno nastavno zvanje (nastavna komponenta) od 28. lipnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Marija Mirošević izabire se u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02) na Sveučilištu u Dubrovniku.
b) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Narcisa Hudorovića u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog
profesora za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija
(3.02.10.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva Fakultetskog vijeća
Medicinskog fakulteta u Splitu od 21. svibnja 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 od 3. ožujka 2021. kojom se dr. sc. Narcis Hudorović izabire u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i
Sažetak Izvješća za izbor dr. sc. Narcisa Hudorovića u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Narcis Hudorović izabire se u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10.) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
c) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Morene Milić u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i
reanimatologija (3.02.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u
zvanja Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 19. svibnja 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 od 4. rujna 2020. kojom se dr. sc. Morena Milić izabire u znanstveno zvanje višeg
znanstvenog suradnika i Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Osijek od 27. svibnja 2021. kojim se utvrđuje
da dr. sc. Morena Milić ispunjava uvjete za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Morena Milić izabire se u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija (3.02.01) na
Sveučilištu u Dubrovniku.
d) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Mata Miškovića u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u
naslovno znanstveno nastavno zvanje (nastavna komponenta) od 28. lipnja 2021. godine.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Mato Mišković izabire se u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta iz područja tehničkih znanosti, polje
elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02) na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 17.
a) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju povjerenstva za ponovni izbor u nastavno zvanje i na
radno mjesto predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija
(5.06.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ za
raspisivanje natječaja i imenovanje Povjerenstva od 7. srpnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

3.

Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija (5.06.01) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju u sastavu:
prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, predsjednica,
doc. dr. sc. Lovorka Brajković, članica
prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin, članica.
Povjerenstvo se obvezuje provesti propisani postupak, utvrditi ispanjavaju li kandidati potrebne uvjete za
izbor te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.

b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju povjerenstva za ponovni izbor u nastavno zvanje i na
radno mjesto predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije
(5.05.03)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ za
raspisivanje natječaja i imenovanje Povjerenstva od 7. srpnja 2021.

Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije (5.05.03) na Sveučilištu u Dubrovniku.
2. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju u sastavu:
doc. dr. sc. Ivan Miškulin, predsjednik,
doc. dr. sc. Stjepka Popović, mag. educ. soc., članica
Zoran Jablanov, dipl. iur., član.
3. Povjerenstvo se obvezuje provesti propisani postupak, utvrditi ispanjavaju li kandidati potrebne uvjete za
izbor te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
c) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju povjerenstva za ponovni izbor u naslovno znanstveno
nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana:
ortopedija (3.02.20)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je dostavljen je Prijedlog Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko
sestrinstvo“ za raspisivanje natječaja i imenovanje Povjerenstva od 7. srpnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ortopedija (3.02.20) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
2. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju u sastavu:
prof. dr. sc. Saša Janković, predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, član,
izv. prof. dr. sc. Marijo Bekić, član.
3. Povjerenstvo se obvezuje provesti propisani postupak, utvrditi ispanjavaju li kandidati potrebne uvjete za
izbor te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
d) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja i imenovanju povjerenstva za ponovni izbor u naslovno nastavno
zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana
javno zdravstvo (3.03.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ za
raspisivanje natječaja i imenovanje Povjerenstva od 7. srpnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo (3.03.02) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
2. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju u sastavu:
doc. dr. sc. Aleksandar Džakula, dr. med., predsjednik,
prof. dr. sc. Branko Kolarić, dr. med., član,
doc. dr. sc. Nada Lang, dr. med., članica.
3. Povjerenstvo se obvezuje provesti propisani postupak, utvrditi ispanjavaju li kandidati potrebne uvjete za
izbor te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
Nakon završetka rada Senata po točkama Dnevnog reda, rektor je izvjestio članove o problematici u vezi s odobrenjima
Ministarstva znanosti i obrazovanja za zamjenska radna mjesta i napredovanje zaposlenika u suradničkim zvanjima.
Zaključeno u 12,05 sati.
Predsjednik Senata
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

