Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1313-1/21
U Dubrovniku, 4. studenoga 2021.

Zapisnik
sa izvanredne elektroničke sjednice Senata održane 4. studenoga 2021., s početkom u 13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Bilas, T., Bratoš Cetinić, A., Brautović, M., Burum, N., Dobroslavić, T., Emanuele, L., Lobaš
Kukavičić, I., Milić Beran, I., Miličević, M., Pauković, D., Šuman Tolić, M. i Žubrinić, K.
Odsutni: Antolović, N., Besjedica, T., Garić, R. i Đurđević Tomaš, I.
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 Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo Zoranić, S.,
predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Marić, M., glavni tajnik Ivušić, D., voditeljica Ureda za kadrovske poslove
Marinović, A., voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M. i stručni suradnik u Uredu za odnose s javnostima Ćimić, M.
DNEVNI RED
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ad 1.

Prihvaćanje zapisnika sa 178. sjednice održane 27. listopada 2021.
Donošenje odluke o izmjenama i dopunama izvedbenog plana nastave za akademsku 2021. / 2022. godini na Odjelu
za primijenjenu ekologiju
Donošenje odluke po zahtjevu izv. prof. dr. sc. Sandre Uskoković za korištenje slobodne studijske godine u
akademskoj 2022. – 2023. godini
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u okviru postupka izbora dr. sc.
Margarite Bego u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje biotehničkih
znanosti, polje drvna tehnologija (4.03)
Donošenje odluke o izboru:
a) Mateja Miguela Kodriča Kesovije, mag. art. u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, (7.04),
b) Joška Bogdanovića, mag. art. u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za umjetničko područje,
polje likovne umjetnosti, (7.04),
Donošenje odluke po natječaju za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
Donošenje odluke o izboru Tamare Spajić, prof., u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija (6.03.01)
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07) .

Usvajanje zapisnika sa 178. sjednice Senata održane 27. listopada 2021.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 178. sjednice Senata održane 27. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 178. sjednice Senata održane 27. listopada 2021.
ad 2.
Donošenje odluke o izmjenama i dopunama izvedbenog plana nastave za akademsku 2021. / 2022. godini na
Odjelu za primijenjenu ekologiju
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za primijenjenu ekologiju o usvajanju
izmjena i dopuna izvedbenog plana nastave za akademsku 2021. / 2022. godinu od 7. rujna 2021. i Izvedbeni plan nastave za
akademsku 2021. / 2022. s unesenim prijedlozima izmjena
U raspravi je sudjelovala: T. Dobroslavić
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se izmjene i dopune Izvedbenog plana preddiplomskog studija „Primijenjena ekologija mora“ na Odjelu
za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku, u akademskoj 2021. / 2022. godini.
Izmjene i dopune Izvedbenog plana prilažu se ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.
ad 3. Donošenje odluke po zahtjevu izv. prof. dr. sc. Sandre Uskoković za korištenje slobodne studijske godine u
akademskoj 2022. – 2023. godini
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je ponovna zamolba izv. prof. dr. sc. Sandre Uskoković za korištenje
slobodne studijske godine s izjavom o pribavljenoj suglasnosti nastavnica koje će izvoditi bez naknade 4 obvezna
jednosemestralna predmeta na studiju Konzervacija – restauracija, a čiji je nositelj izv. prof. dr. sc. Sandra Uskoković i
Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 20. listopada 2021.kojom se daje prethodna suglasnost za
korištenje slobodne studijske godine.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Odobrava se zamolba izv. prof. dr. sc. Sandre Uskoković, nastavnice na Odjelu za umjetnost i restauraciju za
korištenje slobodne studijske godine u akademskoj 2022. / 2023. godini, uz uvjet da nastavnice s Filozofskog fakulteta
u Zagrebu koje su preuzele izvedbu nastave na predmetima „Teorija kulturne baštine“ i „Povijest srednjovjekovne
baštine“ dostave za to odobrenje svoje matične ustanove.
ad 4.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u okviru postupka izbora dr.
sc. Margarite Bego 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 Odluke o imenovanju Povjerenstva.
Uvodno izvješće:
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastavne komponente 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
doc. dr. sc. Andreja Pirc Barčić, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, članica.
ad 5.
a) Donošenje odluke o izboru Matea Miguela Kodrič Kesovije, mag. art. u umjetničko nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, (7.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o izboru
pristupnika u umjetničku komponentu umjetničko nastavnog zvanja docenta od 30. lipnja 2020., Mišljenje Akademijskog
vijeća Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu od 18. rujna 2020., Izvješće i Zapisnik Povjerenstva za ocjenu nastupnog
predavanja od 29. svibnja 2020., Izvješće Povjerenstva Akademijskog vijeća Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu od
23. siječnja 2021.i Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mateo Miguel Kodrič Kesovija, mag. art. izabire se u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
umjetničko područje, polje likovne umjetnosti (7.04).

b) Donošenje odluke o izboru Joška Bogdanovića, mag. art. u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, (7.04),
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva Akademijskog vijeća Umjetničke akademije
Sveučilišta u Splitu od 6. travnja 2020., Mišljenje Akademijskog vijeća Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu od 18.
rujna 2020., Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o izboru pristupnika u umjetničku komponentu umjetničko
nastavnog zvanja docenta od 30. lipnja 2020. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 23. listopada 2020.
i Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja od 25. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Joško Bogdanović, mag. art. izabire se u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za umjetničko
područje, polje likovne umjetnosti, (7.04).
ad 6.
Donošenje odluke po natječaju za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće i prijedlog Povjerenstva u vezi s natječajem za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta od 26. listopada 2021., Povlačenje suglasnosti na Izvješće M. Martinović,
članice Povjerenstva od 29. listopada 2021. i Povlačenje suglasnosti na Izvješće I. Vrdoljak Raguž, predsjednice i Z. Krželj
Čolović, članice Povjerenstva, od 4. studenoga 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: T. Svilokos, D. Ivušić, M. Šuman Tolić i M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Poništava se natječaj za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04) objavljen u NN 98/21 od 8.
rujna 2021.
ad 7.
Donošenje odluke o izboru Tamare Spajić, prof., u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija (6.03.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Stručnog povjerenstva od 10. rujna 2021., Zapisnik i Izvješće
o održanom nastupnom predavanju od 3. studenoga 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Tamara Spajić, prof., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana klasična filologija (6.03.01) na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 8.
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje
Sveučilišta u Dubrovniku od 3. studenoga 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07) .
Zaključeno u 13,30 sati.
Predsjednik Senata
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

