Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1074-1/21
U Dubrovniku, 29. rujna 2021.

Zapisnik
sa 177. sjednice Senata održane 29. rujna 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., Brautović, M., Bulum, B., Burum, N., Emanuele, L.,
Garić, R., Lobaš Kukavičić, I., Milić Beran, I., Miličević, M., Vojvodić, K. i Žubrinić, K.
Odsutni: Bratoš Cetinić, A., Dobroslavić, T., Đurđević–Tomaš, I., Koboević, Ž., Pauković, D. i Šuman Tolić, M.
Sjednici su prisustvovali i: prorektor za poslovanje Stojčić, N., prorektorica za studije i studente Žaja Vrbica, S., voditeljica
studija Povijest Jadrana i Mediterana doc. dr. sc. Marija Gjurašić, voditeljica Centra za jezike Violić Koprivec, A., glavni
tajnik Ivušić, D., stručni suradnik u Uredu za odnose s javnostima Ćimić, M., voditeljica Ureda za kadrovske poslove
Marinović, A. i doc. dr. sc. Srđan Vujičić, nastavnik Pomorskog odjela.
Rektor je predložio da se u Dnevnom redu koji je dostavljen članovima Senata izostavi točka 14. b) jer nisu dostavljeni
materijali. Senat je prihvatio taj prijedlog te je jednoglasno donesen sljedeći:
DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

Prihvaćanje zapisnika s izvanredne elektroničke sjednice Senata održane 30. kolovoza 2021.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 14. srpnja do 29. rujna 2021. godine
Tumačenje odredbi Statuta o sudjelovanju zaposlenika u suradničkim zvanjima u radu sveučilišnih tijela
Donošenje Odluke o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Donošenje Odluke o imenovanju dva člana Savjeta Sveučilišta u Dubrovniku iz redova zaposlenika
Sveučilišta
Donošenje odluke o davanju odobrenja za tiskanje monografije „Formiranje integrirane turističke
destinacije Dubrovačko primorje, otok Mljet, Grad Korčula i Smokvica“ u sklopu projekta „Ruralna,
poučna, kulturno etnografska turistička atrakcija“
Donošenje izvedbenih planova za akademsku 2021. / 2022. godinu:
a) preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ i diplomskog specijalističkog studija „Kliničko
sestrinstvo“
b) preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“ te diplomskih sveučilišnih studija
„Mediji“ i „Odnosi s javnostima“
Donošenje odluke o provedbi revizije i otpisa knjižne građe i imenovanju Povjerenstva za reviziju i otpis u
Knjižnici za društvene znanosti i Centru za turističku dokumentaciju Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja:
a) Priprema za državnu maturu – Engleski jezik (A2 razina)
b) Priprema za državnu maturu – Engleski jezik (B2 razina)
c) English for the Travel and Tourism Industry
d) Talijanski jezik A1 (komercijalni tečaj)
e) Španjolski jezik A1 (komercijalni tečaj)
Donošenje Odluke o dopuni Odluka Senata (broj 821-10a/21 i broj 821-10b/21) donesenih na 176. sjednici
Senata održanoj 14. srpnja 2021.
Donošenje odluke o izmjenama/dopunama izvedbenih planova nastave preddiplomskih i diplomskih
studija za akademsku 2021./2022. godinu
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Margarite Bego u
okviru postupka njenog izbora u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje drvna tehnologija (4.03)
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Marijane Musladin u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni
odnosi i nacionalna sigurnost (5.03.04)
Raspisivanje natječaja za izbor po jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01).

Prije početka rada po točkama Dnevnog reda, po odobrenju rektora, članovima Senata obratio se Blaž Bulum, predsjednik
Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku i član Senata. Izvjestio je da će mu obranom diplomskog rada na dan
održavanja ove sjednice prestati studentski status na Sveučilištu u Dubrovniku pa tako i funkcija predsjednika Studentskog
zbora kao i člana Senata. Stoga se svima zahvalio na suradnji u proteklom razdoblju, a posebno prorektoru Stojčiću i
rektoru Burumu te je poželio Sveučilištu u Dubrovniku uspješan rad i razvoj. Nakon toga napustio je sjednicu.

ad 1.

Usvajanje zapisnika s izvanredne elektroničke sjednice Senata održane 30. kolovoza 2021.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik s izvanredne elektroničke sjednice Senata održane 30.
kolovoza 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik s izvanredne elektroničke sjednice Senata održane 30. kolovoza 2021.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 14. srpnja do 29. rujna 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 14. srpnja do 29. rujna 2021. godine.

ad 3.

Tumačenje odredbi Statuta o sudjelovanju zaposlenika u suradničkim zvanjima u radu sveučilišnih tijela

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Zahtjev pročelnika Odjela za elektrotehniku i računarstvo izv. prof.
dr. sc. Marija Miličevića za tumačenje odredbi Statuta u vezi sa zastupljenosti zaposlenika u suradničkim zvanjima u tijelima
Sveučilišta od 1. srpnja 2021.; Mišljenje Glavnog tajnika; Izvadak iz Statuta (članak 81.) i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju (članak 97.) i prijedlog Zaključka Senata.
Uvodno izvješće: D. Ivušić
U raspravi su sudjelovali: M. Miličević, R. Garić, T. Besjedica, M. Gjurašić i M. Brautović.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
1. U smislu članka 81. Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, u stručno vijeće sveučilišnog odjela svog predstavnika biraju
zaposlenici u suradničkim zvanjima asistenta ili poslijedoktoranda koji su radni odnos zasnovali putem javnog
natječaja za razdoblje od 6 godina (asistenti) odnosno 4 godine (poslijedoktorandi), koji su obvezni sudjelovati u
nastavi te zadovoljavati uvjete za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (asistenti), odnosno uvjete za izbor
u znanstveno nastavno zvanje (poslijedoktorandi), a u skladu s odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju.
2. Ako na sveučilišnom odjelu ima najmanje tri zaposlenika u suradničkim zvanjima iz točke 1. ovog zaključka, oni
između sebe biraju jednog predstavnika u stručno vijeće sveučilišnog odjela. Tako izabrani predstavnik ima obvezu
predstavljanja, izvještavanja i zastupanja svih zaposlenika sveučilišnog odjela u suradničkim zvanjima iz točke 1. ove
Odluke kao i zaposlenika koji su u suradničkim zvanjima asistenata i poslijedoktoranada angažirani za rad na
projektima te zaposlenika angažiranih u statusu stručnih suradnika za rad na projektima.
3. Sadašnji izabrani predstavnik zaposlenika u suradničkim zvanjima u Senatu, u tekućem mandatu će predstavljati,
izvještavati i zastupati sve zaposlenike navedene u točkama 1. i 2. ove Odluke.
4. Prilikom izrade novog Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, posebno će se razmotriti i pitanje zastupljenosti u
sveučilišnim tijelima zaposlenika u suradničkim zvanjima angažiranih za rad na projektima.

ad 4.

Donošenje Odluke o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o participaciji u troškovima studiranja za studente
posebnih kategorija.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio

Odluku
o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
1. Sveučilište u Dubrovniku omogućit će upis studentima posebnih kategorija na preddiplomske i diplomske studije, u
statusu redovitog studenta i izvan odobrene upisne kvote, uz subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, ako
zadovoljavaju propisane upisne kriterije.
2. Pod pojmom „posebne kategorije studenata“ podrazumijevaju se studenti:
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 niz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
invalida rata (dalje: Zakon),
djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz članka 8. Zakona,
djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalim
pod okolnostima iz članaka 6., 7. i 8. Zakona
kandidati sa 60% i više tjelesnog oštećenja (prema Rješenju Hrvatskog 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.
3. Ako student iz posebne kategorije želi upisati preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij u statusu
izvanrednog studenta dužan je participirati u troškovima studija u iznosu od 50% od iznosa participacije utvrđene
važećom odlukom Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda.
4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka broj 645-17f/17 donesena na 140. sjednici Senata
održanoj 24. travnja 2017.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjivat će se na upise za akademsku 2021. / 2022. godinu i
dalje, a vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.

ad 5.

Donošenje Odluke o imenovanju dva člana Savjeta Sveučilišta u Dubrovniku iz redova zaposlenika Sveučilišta

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je izvadak iz Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, u dijelu koji se odnosi na
Sveučilišni Savjet.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
U Savjet Sveučilišta u Dubrovniku imenuju se izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić i prof. dr. sc. Maro Jelić iz redova
zaposlenika Sveučilišta, za razdoblje od četiri godine, počevši od 1. listopada 2021.
ad 6. Donošenje odluke o davanju odobrenja za tiskanje monografije „Formiranje integrirane turističke destinacije
Dubrovačko primorje, otok Mljet, Grad Korčula i Smokvica“ u sklopu projekta „Ruralna, poučna, kulturno
etnografska turistička atrakcija“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu Sveučilišta u
Dubrovniku.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se odobrenje za tiskanje monografije „Formiranje integrirane turističke destinacije Dubrovačko primorje, otok
Mljet, Grad Korčula i Smokvica“.
ad 7.
a) Donošenje izvedbenih planova preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ i diplomskog specijalističkog studija
„Kliničko sestrinstvo“ za akademsku 2021. / 2022. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su Izvedbeni planovi preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ i
diplomskog specijalističkog studija „Kliničko sestrinstvo“ za akademsku 2021./ 2022. godinu.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donose se izvedbeni planovi preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ i diplomskog specijalističkog studija
„Kliničko sestrinstvo“ za akademsku 2021. / 2022. godinu.
b) Donošenje izvedbenih planova preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“ te diplomskih
sveučilišnih studija „Mediji“ i „Odnosi s javnostima“ za akademsku 2021. / 2022. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su Izvedbeni planovi preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i
kultura društva“ te diplomskih sveučilišnih studija „Mediji“ i „Odnosi s javnostima“ za akademsku 2021./ 2022.godinu.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi je sudjelovao: M. Brautović
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donose se izvedbeni planovi preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“ te diplomskih
sveučilišnih studija „Mediji“ i „Odnosi s javnostima“ za akademsku 2021. / 2022. godinu.
ad 8.
Donošenje odluke o provedbi revizije i otpisa knjižne građe i imenovanju Povjerenstva za reviziju i otpis u
Knjižnici za društvene znanosti i Centru za turističku dokumentaciju Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog za provođenje revizije i otpisa knjižne građe u 2021. /
2022. godini i imenovanje Povjerenstava za reviziju i otpis u Knjižnici za društvene znanosti i u Centru za turističku
dokumentaciju.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Revizija i otpis knjižne građe u Knjižnici za društvene znanosti Sveučilišta u Dubrovniku provest će se u razdoblju
od 2. studenoga 2021. do 30. lipnja 2022.
2. Revizijom će se obuhvatiti knjižni fond pohranjen u knjižnici na Lapadskoj obali 7, u spremištu Kampusa,
Branitelja Dubrovnika 41, u kabinetima nastavnika i po kartonima korisnika, a sredit će se i analizirati prikupljeni
podaci te predložiti naslovi za otpis.
3. Reviziju će provesti djelatnice Knjižnice, uz nadzor i verifikaciju Povjerenstva u sastavu:
Sofija Bogoje, dipl. knjiž., predsjednica
Doc. dr. sc. Marija Bečić, članica
Jelena Lučić, dipl. knjiž., članica.
............................................................................................................................................................................ ..
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Revizija građe u Centru za turističku dokumentaciju Sveučilišta u Dubrovniku provest će se u razdoblju od 2.
studenoga 2021. do 30. listopada 2023.

2. Reviziju će provesti djelatnica Centra za turističku dokumentaciju uz nadzor i verifikaciju Povjerenstva za
provedbu revizije u sastavu:
Maris Sjekavica, dipl. knjiž., predsjednica
Ane Pujo, dipl. knjiž., članica
Jelena Lučić, dipl. knjiž., članica.
ad 9.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja: Priprema za državnu maturu – Engleski jezik (B2
razina)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vijeća Centra za jezike od 16. rujna 2021. kojom se daje
pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja; Obrazac za opis programa cjeloživotnog učenja, CV
Martine Hrnić i Božane Gobović, nastavnica predviđenih za izvedbu programa te izjava B. Gobović o prihvaćanju
angažmana; Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24.
rujna 2021.
Uvodno izvješće: A. Violić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1086-3/21od 24. rujna 2021.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog učenja
„Priprema za državnu maturu – Engleski jezik (B2 razina)“.

2.

Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Priprema za državnu maturu – Engleski jezik (B2 razina)“ (u
daljnjem tekstu: Program učenja stranog jezika).

3.

Program učenja stranog jezika izvodit će Centar
voditeljicu programa imenuje se Martina Hrnić, v. pred.

4.

Program učenja stranog jezika izvodit će se u razdoblju od 10 tjedana s ukupnom satnicom od 40 nastavnih sati.

5.

Standardna cijena Programa učenja stranog jezika iznosi 1.115,00 kn bruto po polazniku, a minimalni broj
polaznika za njegovo izvođenje utvrđen je programom.

6.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj polaznika od utvrđenog u prethodnoj točki,
ovlašćuje se Rektor Sveučilišta u Dubrovniku da, prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese odluku o
izvođenju programa i korekciji cijene iz prethodne točke i predviđenih rashoda sukladno broju prijavljenih
polaznika pod uvjetom pokrića programom predviđenih troškova.

7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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b) Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja: Priprema za državnu maturu – Engleski jezik (A2
razina)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vijeća Centra za jezike od 16. rujna 2021. kojom se daje
pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja; Obrazac za opis programa cjeloživotnog učenja, CV
Martine Hrnić i Božane Gobović, nastavnica predviđenih za izvedbu programa te izjava B. Gobović o prihvaćanju
angažmana; Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24.
rujna 2021. i prijedlog Odluke Senata.
Uvodno izvješće: A. Violić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1086-2/21od 24. rujna 2021.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog
učenja „Priprema za državnu maturu – Engleski jezik (A2 razina)“.

2.

Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Priprema za državnu maturu – Engleski jezik (A2 razina)“ (u
daljnjem tekstu: Program učenja stranog jezika).

3.

Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za
voditeljicu programa imenuje se Martina Hrnić, v. pred.

4.

Program učenja stranog jezika izvodit će se u razdoblju od 10 tjedana s ukupnom satnicom od 40 nastavnih
sati.

5.

Standardna cijena Programa učenja stranog jezika iznosi 1.115,00 kn bruto po polazniku, a minimalni broj
polaznika za njegovo izvođenje utvrđen je programom.

6.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj polaznika od utvrđenog u prethodnoj točki,
ovlašćuje se Rektor Sveučilišta u Dubrovniku da, prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese
odluku o izvođenju programa i korekciji cijene iz prethodne točke i predviđenih rashoda sukladno broju
prijavljenih polaznika pod uvjetom pokrića programom predviđenih troškova.

7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

c) Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja: English for the Travel and Tourism Industry
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vijeća Centra za jezike od 16. rujna 2021. kojom se daje
pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja; Obrazac za opis programa cjeloživotnog učenja, CV
Martine Hrnić, nastavnice predviđene za izvedbu programa; Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24. rujna 2021.
Uvodno izvješće: A. Violić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanje kvalitete (Broj: 1086-4/21od 24. rujna 2021.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti
program cjeloživotnog učenja „English for the Travel and Tourism Industry“.

2.

Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „English for the Travel and Tourism Industry“ (u daljnjem
tekstu: Program učenja stranog jezika).

3.

Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za voditeljicu
programa imenuje se Martina Hrnić, v. pred.

4.

Program učenja stranog jezika izvodit će se u razdoblju od četrnaest (14) tjedana s ukupnom satnicom
od pedeset četiri (54) nastavna sata.

5.

Standardna cijena Programa učenja stranog jezika iznosi 2.820,00 kn bruto po polazniku, a minimalni
broj polaznika za njegovo izvođenje je deset (10).

6.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj polaznika od utvrđenog u prethodnoj točki,
ovlašćuje se Rektor Sveučilišta u Dubrovniku da, prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese
odluku o izvođenju programa i korekciji cijene iz prethodne točke i predviđenih rashoda sukladno
broju prijavljenih polaznika pod uvjetom pokrića programom predviđenih troškova.

7.

Polaznicima koji završe Program učenja stranog jezika izdat će se potvrda (certifikat).

8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

d) Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja: Talijanski jezik A1 (komercijalni tečaj)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vijeća Centra za jezike od 16. rujna 2021. kojom se daje
pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja; Obrazac za opis programa cjeloživotnog učenja, CV
predviđenih nastavnica za izvedbu nastave; Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete od 24. rujna 2021.
Uvodno izvješće: A. Violić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1086-5/21 od 24. rujna 2021.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog
učenja „Talijanski jezik A1“.

2.

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

3.

Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za
voditeljicu programa imenuje se dr. sc. Zrinka Režić Tolj, v. pred.

4.

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.

5.

Standardna cijena Programa učenja stranog jezika iznosi 2.400,00 kn bruto po polazniku po modulu to jest
sveukupna cijena iznosi 4.800,00 kn bruto, a minimalni broj polaznika za njegovo izvođenje je devet (9).

6.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj polaznika od utvrđenog u prethodnoj točki,
ovlašćuje se Rektor Sveučilišta u Dubrovniku da, prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese
odluku o izvođenju programa i korekciji cijene iz prethodne točke i predviđenih rashoda sukladno broju
prijavljenih polaznika pod uvjetom pokrića programom predviđenih troškova.

7.

Polaznicima koji završe Program učenja stranog jezika izdat će se potvrda (certifikat).

8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

e) Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja: Španjolski jezik A1 (komercijalni tečaj)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vijeća Centra za jezike od 16. rujna 2021. kojom se daje
pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja; Obrazac za opis programa cjeloživotnog učenja, CV
Daniele Falkoni Mjehović i Odluka Senata donesena na 176. sjerdnici održanoj 14. srpnja 2021. Marine Missoni Barišić,
nastavnica predviđenih za izvedbu programa; Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja
i unapređivanja kvalitete od 24. rujna 2021.
Uvodno izvješće: A. Violić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1086-6/21 od 24. rujna 2021.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog
učenja „Španjolski jezik A1“.

2.

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

3.

Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za voditeljicu
programa imenuje se Daniela Falkoni Mjehović, v. pred..

4.

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.

5.

Standardna cijena Programa učenja stranog jezika iznosi 2.400,00 kn bruto po polazniku po modulu to jest
sveukupna cijena iznosi 4.800,00 kn bruto, a minimalni broj polaznika za njegovo izvođenje je devet (9).

6.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj polaznika od utvrđenog u prethodnoj točki,
ovlašćuje se Rektor Sveučilišta u Dubrovniku da, prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese
odluku o izvođenju programa i korekciji cijene iz prethodne točke i predviđenih rashoda sukladno broju
prijavljenih polaznika pod uvjetom pokrića programom predviđenih troškova.

7.

Polaznicima koji završe Program učenja stranog jezika izdat će se potvrda (certifikat).

8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 10. Donošenje Odluke o dopuni Odluka Senata (broj 821-10a/21 i broj 821-10b/21) donesenih na 176. sjednici
Senata održanoj 14. srpnja 2021.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluke Senata donesene na 176. sjednici održanoj 14. srpnja 2021. o
prihvaćanju programa učenja stranog jezika „Talijanski jezik A1“ i „Španjolski jezik A1“; Dopis Agencije za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih od 29. srpnja 2021.; Prijedlog Odluke o dopuni Odluke Senata broj 821-10a/21 od 14.
srpnja 2021. i Prijedlog Odluke o dopuni Odluke Senata broj 821-10b/21 od 14. srpnja 2021.;
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio

Odluku
o dopuni Odluke Senata broj 821-10a/21
donesene na 176. sjednici Senata održanoj 14. srpnja 2021.
1.

U Odluci Senata broj 821-10a/21 donesenoj na 176. sjednici Senata od 14. srpnja 2021. iza članka 9. dodaje se
novi članak 10. koji glasi:
„Ovlašćuje se Stručno vijeće Centra za jezike za doradu Programa učenja stranog jezika
sukladno uputama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih radi usklađivanja s Referentnim
nastavnim planom i programom (kurikulumom) tečajeva stranih jezika za odrasle.“.
Dosadašnji članak 10. postaje članak 11.

2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

............................................................................................................................. ...........................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o dopuni Odluke Senata broj 821-10b/21
donesene na 176. sjednici Senata održanoj 14. srpnja 2021.
1.

U Odluci Senata broj 821-10b/21 donesenoj na 176. sjednici Senata od 14. srpnja 2021. iza članka 9.
dodaje se novi članak 10. koji glasi:
„Ovlašćuje se Stručno vijeće Centra za jezike za doradu Programa učenja stranog jezika sukladno
uputama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih radi usklađivanja s Referentnim
nastavnim planom i programom (kurikulumom) tečajeva stranih jezika za odrasle.“.
Dosadašnji članak 10. postaje članak 11.

2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 11.
Donošenje odluke o izmjenama/dopunama izvedbenih planova nastave preddiplomskih i diplomskih
studija za akademsku 2021./2022. godinu i to:
a)

u vezi s upisom u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest Jadrana i Mediterana i izvedbom
nastave na toj godini studija u akademskoj 2021. / 2022. godini

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Odluke.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

U akademskoj godini 2021./2022. neće se obaviti upis studenata u prvu godinu preddiplomskog
sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ niti će se izvoditi redovita nastava na toj godini studija jer
nije ispunjen uvjet minimalnog broja upisanih studenata utvrđen Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko
obrazovanje, Natječajem za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2021./2022. godini i
Pravilnikom o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku.

2.

Studentima koji su preddiplomski sveučilišni studij „Povijest Jadrana i Mediterana“ upisali u akademskoj
2020./2021. godini te u akademskoj 2021./2022. godini ponovno upisuju prvu godinu jer nisu ispunili uvjet za upis
u višu godinu studija ili nastavljaju studij nakon mirovanja obveza, a imaju pravo i/ili obvezu ispuniti propisane
nastavne obveze iz upisanih predmeta studija, osigurat će se konzultativna nastava u skladu s člankom 63.
Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku.

3.

Zadužuje se Vijeće studija Povijest Jadrana i Mediterana da najkasnije do 4. listopada 2021. utvrdi opseg i način
izvođenja konzultativne nastave na pojedinim predmetima prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija
„Povijest Jadrana i Mediterana“ sukladno točki 2. ove Odluke, vodeći računa o najboljem interesu studenata, a u
skladu s važećim propisima i kriterijima koji reguliraju izvođenje nastave, raspoloživošću nastavnika i vanjskih
suradnika te načelom ekonomičnosti.

4.

Zadužuju se voditeljica i tajništvo studija Povijest Jadrana i Mediterana za:
˗
dostavu pisane informacije prorektorici za studije i studente o opsegu i načinu izvođenja
konzultativne nastave na pojedinim predmetima sukladno prethodnoj točki,
˗
izradu rasporeda nastave i organiziranje nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest
Jadrana i Mediterana“ u skladu s odredbama ove Odluke
˗
informiranje studenata iz točke 2. ove Odluke o njihovim pravima i obvezama sukladno ovoj Odluci te
poduzimanje raspoloživih radnji za osiguranje njihovog nesmetanog završetka studija.

5.

Ovlašćuje se i zadužuje Vijeće studija Povijest Jadrana i Mediterana za dopunu Izvedbenog plana nastave
preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ za akademsku 2021./2022. godinu u skladu
s odredbom točke 1. ove Odluke.

6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b)

u vezi s dopunom mogućnosti načina izvođenja nastave na svim studijskim programima obrazovanjem na
daljinu u akademskoj 2021. / 2022. godini

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Odluke.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o dopunama izvedbenih planova nastave preddiplomskih i diplomskih studija
za akademsku 2021./2022. godinu
1.

U Izvedbenim planovima nastave preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku
2021./2022. godinu dopunjuju se tablice „Način izvođenja nastave“ upisom oznakem„x“ u rubriku „Obrazovanje
na daljinu“ za predmete na kojima su te rubrike neoznačene.

2.

Ovlašćuju se i zadužuju pročelnici odjela i voditelji studija za usklađivanje Izvedbenih planova nastave u skladu
s prethodnom točkom i objavu usklađenih Izvedbenih planova nastave na mrežnoj stranici Sveučilišta.

3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

c)

u vezi s izvedbom izbornog predmeta „Povijest kulture i tehnika izrade keramike“ na I. godini diplomskog
studija Konzervacija – restauracija u akademskoj 2021. / 2022. godini

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 21.
rujna 2021.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Izborni predmet „Povijest kulture i tehnika izrade keramike“ (I. godina diplomskog studija, ljetni semestar) u idućoj
akademskoj godini 2021. /2022. stavlja se u mirovanje.

d)

u vezi s izmjenom izvedbenog plana nastave na diplomskom studija „Konzervacija – restauracija“ u
akademskoj 2021. / 2022. godini

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Odluke.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Izvedbeni plan nastave diplomskog studija „Konzervacija-restauracija“ za akademsku 2021. / 2022. godinu mijenja se
na način da se izborni predmet „Povijest kulture i tehnika izrade keramike“ ( I. godina diplomskog studija, ljetni
semestar) stavlja u mirovanje.

ad 12.
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Margarite Bego u
okviru postupka njenog izbora u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje drvna tehnologija (4.03)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju za
donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Margarite Bego, a u postupku njenog
izbora u znastveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Margarite Bego u okviru njenog postupka izbora u
znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje drvna
tehnologija (4.03) u sastavu:
prof. dr. sc. Vladimir Jambreković, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik,
prof. dr. sc. Darko Motik, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, član i
izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević, Odjel za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku, članica
(zamjenski član: izv. prof. dr. sc. Josip Mikuš, Odjel za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku).

ad 13.
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Marijane Musladin u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i
nacionalna sigurnost (5.03.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: i Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
politologije, sociologije, demografije, socijalne djelatnostii sigurnosne i obrambene znanosti od 10. lipnja 2021.; Izvješće
Povjerenstva Fakultetskog vijeća Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 5. srpnja 2021.i Odluka Fakultetskog
vijeća Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu od 8. srpnja 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Marijana Musladin izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost
(5.03.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 14.
Raspisivanje natječaja za izbor po jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za elektrotehniku i računarstvo za
raspisivanje natječaja od 16. rujna 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor po jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01).
Zaključeno u 11,52 sati.

Nakon završetka rada po točkama Dnevnog reda, članica Senata izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić izvjestila je da joj s 30.
rujna 2021. prestaje funkcija pročelnice Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju pa tako i članice Senata. Stoga se svima
zahvalila na suradnji. Od sljedeće sjednice, umjesto nje će se u rad Senata uključiti novi pročelnik Odjela za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju, izv. prof. dr. sc. Tonći Svilokos. U ime svih članova Senata kao i svoje osobno, prof. dr. sc. Nikša
Burum zahvalio se izv. prof. dr. sc. Katiji Vojvodić na doprinosu u radu Senata ali i svekolikom doprinosu u radu Sveučilišta
u Dubrovniku te joj poželio i dalje puno uspjeha u radu.
Na upit izv. prof. dr. sc. Marija Miličevića tko će izraditi i dostaviti nove obrasce za izvedbene planove nastave, prorektorica,
izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica odgovorila je da će to napraviti Povjerenstvo za kvalitetu.

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

