Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1242-1/21
U Dubrovniku, 27. listopada 2021.

Zapisnik
sa 178. sjednice Senata održane 27. listopada 2021. održane elektroničkim putem (platforma Zoom), s početkom u
13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A., Burum, N., Dobroslavić, T.,
Emanuele, L., Garić, R., Lobaš Kukavičić, I., Milić Beran, I., Miličević, M., Pauković, D., Šuman Tolić, M. i Žubrinić, K.
Odsutni: Brautović, M., Đurđević Tomaš, I. i Vujičić, S. (OP)
Sjednici su prisustvovali i: prorektor za poslovanje Stojčić, N., prorektorica za studije i studente Žaja Vrbica, S., prorektorica
za međunarodnu suradnju i znanost Pećarević, M., voditeljica studija Povijest Jadrana i Mediterana doc. dr. sc. Marija
Gjurašić, voditeljica Centra za jezike Violić Koprivec, A., voditeljica studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo Zoranić, S.,
predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Marić, M., glavni tajnik Ivušić, D., voditeljica Ureda za kadrovske poslove
Marinović, A. i voditelj Ureda za kvalitetu Trpin,M.
Rektor je uvodno predložio da se iz prijedloga Dnevnog reda koji je dostavljen članovima Senata, izostavi točka 10. za koju
nisu dostavljeni svi materijali i točka 12. b) za koju su materijali postavljeni jedan dan prije održavanja sjednice. Članovi
Senata prihvatili su taj prijedlog te je jednoglasno donesen sljedeći:
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ad 1.

Prihvaćanje zapisnika sa 177. sjednice održane 29. rujna 2021.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 29. rujna do 27. listopada 2021. godine
Donošenje odluke o odobrenju izdavanja monografije „Sedamdeseta godišnjica Instituta u Dubrovniku“, (urednici: dr.
sc. Nenad Jasprica, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i dr. sc. Mirna Batistić, znanstvena savjetnica)
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka imenovanja glavnog urednika časopisa Naše
more
Donošenje odluke o imenovanju voditelja studijskih programa
Donošenje odluke o izmjeni Odluke o načinu obračuna i vrednovanja prekovremenog rada u nastavi na Sveučilištu u
Dubrovniku
Donošenje odluke o prijedlogu Pomorskog odjela za produžetak ugovora o radu prof. dr. sc. Branki Milošević Pujo
Donošenje odluke o pokretanju postupka akreditacije poslijediplomskog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u
digitalnog okruženju“ za izvođenje online nastave u cijelosti
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora dr. sc. Mare Županić
u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničke
medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
Donošenje odluke o izboru u naslovno nastavno zvanje predavača za:
a) znanstveno područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada (5.06.06)
b) znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01)
Donošenje odluke o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto po jednog izvršitelja i to:
a) poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03)
b) asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05)
Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija (5.01.03)
Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (3.02) s nepunim radnim vremenom
(20% )
Raspisivanje natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za provedbu postupka i ocjenu nastupnog predavanja za
izbor u naslovno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i
turizam (5.01.07)
Utvrđivanje prijedloga članova Izbornog povjerenstva iz redova nastavnika Sveučilišta u Dubrovniku, a za provedbu
Studentskih izbora 2021.
Usvajanje zapisnika sa 177. sjednice Senata održane 29. rujna 2021.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 177. sjednice Senata održane 29. rujna 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio

Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 177. sjednice Senata održane 29. rujna 2021.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 29. rujna do 27. listopada 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 29. rujna do 27. listopada 2021.
godine.
ad 3.
Donošenje odluke o odobrenju izdavanja monografije „Sedamdeseta godišnjica Instituta u Dubrovniku“,
(urednici: dr. sc. Nenad Jasprica, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i dr. sc. Mirna Batistić, znanstvena
savjetnica)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno – nastavnu literaturu od 4.
listopada 2021.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Odobrava se tiskanje monografije „Sedamdeseta godišnjica Instituta u Dubrovniku“, (urednici: dr. sc. Nenad
Jasprica, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju i dr. sc. Mirna Batistić, znanstvena savjetnica) u izdanju Sveučilišta u
Dubrovniku.
ad 4.

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka imenovanja glavnog urednika časopisa
„Naše more“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno – nastavnu literaturu od 4.
listopada 2021. za imenovanje članova Povjerenstva za izbor glavnog urednika časopisa „Naše more“.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka imenovanja glavnog urednika časopisa „Naše more“, u sastavu:
-

doc. dr. sc. Srđan Vujičić, predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević, članica,
doc. dr. sc. Maro Ćorak, član.

ad 5. Donošenje odluke o imenovanju voditelja studijskih programa
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog za imenovanje voditelja studijskih programa na
Pomorskom odjelu, Suglasnost za produljenje mandata voditelja studija Primijenjeno / poslovno računarstvo i Prijedlog za
imenovanje voditelja studijskih programa na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekomnomiju.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku za voditelje studijskih programa, za razdoblje od 1.
studenoga 2021. do 30. rujna 2023., imenuju se:
dr. sc. Ivica Đurđević Tomaš, prof. v. šk. - preddiplomski sveučilišni studij „Nautika“,
izv. prof. dr. sc. Žarko Koboević - preddiplomski sveučilišni studij „Brodostrojarstvo“,
doc. dr. sc. Ivona Milić Beran – preddiplomski sveučilišni studij „Pomorske tehnologije jahta i marina“
doc. dr. sc. Matko Bupić – diplomski sveučilišni studij „Pomorstvo“.

2.

Na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za voditelje studijskih programa, za razdoblje od 1.
studenoga 2021. do 30. rujna 2023., imenuju se:

-

-

3.

prof. dr. sc. Ivana Pavlić – preddiplomski i diplomski studij „Poslovna ekonomija“, smjerovi
„Turizam“ i „Marketing“ i preddiplomski stručni studij „Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“ i
diplomski stručni specijalistički studij „Hotelijerstvo“ i
izv. prof. dr. sc. Iris Lončar - preddiplomski i diplomski studij „Poslovna ekonomija“, smjer „IT
menadžment“ i preddiplomski i diplomski stručni studij „Financijski menadžment“ .

Na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo za voditelja preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog
programa „Primijenjeno / poslovno računarstvo“ , za razdoblje od 1. studenoga 2021. do 30. rujna 2023.,
imenuje se doc. dr. sc. Krunoslav Žubrinić.

ad 6.
Donošenje odluke o izmjeni Odluke o načinu obračuna i vrednovanja prekovremenog rada u nastavi na
Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka o načinu obračuna i vrednovanja prekovremenog rada u
nastavi na Sveučilištu u Dubrovniku od 28. listopada 2020 i prijedlog Odluke o izmjeni te Odluke.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi su sudjelovali: M. Miličević, N. Burum, S. Žaja Vrbica i M. Pećarević.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. U Odluci o načinu obračuna i vrednovanja prekovremenog rada u nastavi na Sveučilištu u Dubrovniku (broj 12994/20) koju je Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio na 168. sjednici održanoj 28. listopada 2020. u točki VII. riječi:
„akademske godine 2019./2020. i 2020./2021.“ zamjenjuju se riječima: „vrijeme važenja KUZVO-a“.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 7.
Donošenje odluke o prijedlogu Pomorskog odjela za produžetak ugovora o radu prof. dr. sc. Branki
Milošević Pujo
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Mišljenje Stručnog vijeća Pomorskog odjela o potrebi za nastavkom
rada i produljenjem ugovora o radu prof. dr. sc. Branki Milošević Pujo od 20. studenoga 2019., Mišljenje Stručnog vijeća
Pomorskog odjela o potrebi za nastavkom rada i produljenjem ugovora o radu prof. dr. sc. Branki Milošević Pujo od 13.
listopada 2021. i Odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 13. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao M. Miličević.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prima se na znanje Mišljenje Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 13. listopada 2021. o potrebi za nastavkom rada
i produljenjem ugovora o radu prof. dr. sc. Branki Milošević Pujo i odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela (broj
66/2021-117/2 od 13. listopada 2021.).
2. Uvažavajući okolnost da je planovima zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i
obrazovanja predviđeno donošenje novog Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Senat Sveučilišta
u Dubrovniku donijet će odluku u ovom predmetu do 30. rujna 2022., u skladu s važećim propisima i općim aktima
Sveučilišta u Dubrovniku.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 8.
Donošenje odluke o pokretanju postupka akreditacije poslijediplomskog doktorskog studija „Poslovna
ekonomija u digitalnog okruženju“ za izvođenje online nastave u cijelosti
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
od 13. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Pokreće se postupak akreditacije poslijediplomskog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u digitalnog okruženju“
za izvođenje online nastave u cijelosti.

ad 9.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora dr. sc.
Mare Županić u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva,
polju kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ za
imenovanje Povjerenstva od 20. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora dr. sc. Mare Županić u naslovno
znanstveno nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske
znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31), u sastavu:
-

doc. dr. sc. Biserka Sedić, predsjednica (Zdravstveno veleučilište u Zagrebu),
doc. dr. sc. Sonja Kalauz, članica (vanjska suradnica Sveučilišta u Dubrovniku) i
doc. dr. sc. Ivana Živoder, članica (Sveučilište Sjever).

ad 10.
a) Donošenje odluke o izboru u naslovno nastavno zvanje predavača za
polje psihologija, grana psihologija rada (5.06.06)

znanstveno područje društvenih znanosti,

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Izvješće Stručnog povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za
izbor u naslovno nastavno zvanje predavača od 29. rujna 2021.; Zapisnik o nastupnom predavanju Nikice Stražičić od 26.
listopada 2021., Zapisnik o nastupnom predavanju dr. sc. Darije Stanić od 26. listopada 2021., Izvješće Povjerenstva o
održanim nastupnim predavanjima, s mišljenjem.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Nikica Stražičić, prof. psihologije, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada (5.06.06).
............................................................................................................................. ......................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Darija Stanić, prof. psihologije, izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje psihologija, grana psihologija rada (5.06.06).
b) Donošenje odluke o izboru u naslovno nastavno zvanje predavača za
polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01)

znanstveno područje biotehničkih znanosti,

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za ocjenu uvjeta za izbor u naslovno nastavno
zvanje predavača od 12. srpnja 2021. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 25. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Marija Vezilić, dipl. ing. preh. teh., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01).
ad 11.
a)

Donošenje odluke o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03)

znanstveno

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za prijam u
radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, s prijedlogom odabira, od 21. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio

Odluku
Dr. sc. Dinka Lale izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03).

b)

Donošenje odluke o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje
prirodnih znanosti, polje biologija (1.05)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za prijam
u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, s prijedlogom odabira, od 18. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Nika Pasković, mag. biol. exp. izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje
prirodnih znanosti, polje biologija (1.05).
ad 12. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija
(5.01.03)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Zahtjev doc. dr. sc. Ivone Milić Beran za pokretanje postupka za
izbor u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora od 6. listopada 2021. i Prethodna suglasnost Pomorskog odjela za
raspisivanje natječaja od 13. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija (5.01.03).
ad 13.
Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (3.02) s nepunim radnim
vremenom (20% )
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prethodna suglasnost Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo
od 6. listopada 2021. i Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva – polje temeljnih medicinskih znanosti,
kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije o izboru dr. sc. Ivane
Bakija u zvanje znanstvenog suradnika od 8. rujna 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika/ nastavnice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti (3.02) s nepunim radnim
vremenom (20%).
ad 14.
Raspisivanje natječaja i imenovanje stručnog povjerenstva za provedbu postupka i ocjenu nastupnog
predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
raspisivanje natječaja od 13. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07).

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju i ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

-

prof. dr. sc. Ivana Pavlić, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Iris Mihajlović, članica i
doc. dr. sc. Ana Portolan.

ad 15.
Utvrđivanje prijedloga članova Izbornog povjerenstva iz redova nastavnika Sveučilišta u Dubrovniku, a za
provedbu Studentskih izbora 2021.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka rektora o raspisivanju izbora za studentske predstavnike u
Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku od 15. listopada 2021. i prijedlog Odluke o imenovanju Izbornog
povjerenstva za provedbu studentskih izbora 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Doc. dr. sc. Saša Selmanović i doc. dr. sc. Dean Kontić predlažu se za članove Izbornog povjerenstva za provedbu
izbora za studentske predstavnike u Skupštini Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku koji će se provesti u
studenome 2021.
Zaključeno u 13,30 sati.
Nakon završetka rada po točkama Dnevnog reda, M. Šuman Tolić upitala je ima li Sveučilište u Dubrovniku informaciju
spada li u grupu od šest sveučilišta koja će se trebati reorganizirati ili integrirati u skladu s Nacionalnim planom oporavka i
otpornosti 2021.- 2026. koji je donijela Vlada RH u srpnju 2021. N. Burum odgovorio je da nikakva službena obavijest o
tome nije zaprimljena ali smatra da se bilo kakva promjena ovakve vrste može dogoditi samo donošenjem zakona koji će to
regulirati jer je Sveučilište u Dubrovniku i osnovano posebnim zakonom. N. Stojčić rekao je da smatra kako se to odnosi na
hrvatska sveučilišta i institute koji nisu integrirani. M. Trpin rekao je da se reorganizacija i integracija može obaviti
donošenjem novih zakona, a prema dostupnim prijedlozima zakona reorganizacija bi mogla biti posljedica neispunjavanja
propisanih uvjeta i standarda u postupcima vanjskih vrednovanja zbog čega bi neka visoka učilišta mogla biti primorana ići u
integracije.
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