Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1454-1
U Dubrovniku, 30. studenoga 2021.

Zapisnik
sa 179. sjednice Senata održane 30. studenoga 2021. održane elektroničkim putem (platforma Zoom), s početkom u
13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., 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.,
Vujičić, S. i Žubrinić, K.
Odsutni: Đurđević Tomaš, I. i Garić, R.
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 Gjurašić, M., 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., voditelj
Ureda za kvalitetu Trpin,M. i stručni suradnik u Uredu za odnose s javnostima M. Ćimić.
Senat je jednoglasno prihvatio sljedeći:
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Prihvaćanje zapisnika s izvanredne elektroničke sjednice održane 4. studenoga 2021.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 4. do 30. studenoga 2021.
Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o korištenju slobodne studijske godine i dopusta zbog usavršavanja
Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli priznanja Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o godišnjim nagradama i priznanjima najboljim studentima
Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu
Donošenje odluke o objavi internog poziva za podnošenje kandidatura za imenovanje glavnog urednika časopisa
„Naše more“
Donošenje odluke o:
a) broju i iznosu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku ("A" stipendije) te stipendija studentima
slabijeg socijalno imovinskog stanja Sveučilišta u Dubrovniku ("E" stipendije)
b) raspisivanju natječaja za dodjelu "A" i "E" stipendija
c) imenovanju povjerenstava za provedbu postupka po natječajima za dodjelu "A" i "E" stipendija
Raspisivanje natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija za akademsku 2022. / 2023.
godinu
Donošenje Odluke o provedbi redovitog godišnjeg otpisa knjižne građe u Knjižnici za tehničke i biotehničke znanosti
Sveučilišta u Dubrovniku i imenovanju Povjerenstva za otpis knjižne građe
Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja:
a) Hrvatski jezik za strance A1 / Croatian for foreigners A1
b) Ruski jezik A1
Donošenje odluke o prodaji i utvrđivanju početne prodajne cijene službenog vozila „Opel Insignia“
Donošenje Odluke o opravdanoj potrebi za nastavkom rada prof. dr. sc. Srećka Krile na Odjelu za elektrotehniku i
računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku, a nakon što navrši 65 godina života
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ane Portolan u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam ( 5.01.07)
Donošenje odluke o izboru 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 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)

17. Donošenje odluke o izboru Antonije Đurković, mag. rel. int. et dipl., u naslovno nastavno zvanje
predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i
nacionalna sigurnost ( 5.03.04)
18. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog
profesora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05)
19. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika (5.01.08).

ad 1.

Usvajanje zapisnika s izvanredne elektroničke sjednice održane 4. studenoga 2021.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik s izvanredne elektroničke sjednice održane 4. studenoga
2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik s izvanredne elektroničke sjednice održane 4. studenoga 2021.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 27. listopada do 30. studenoga 2021.

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 27. listopada do 30. studenoga 2021.

ad 3.

Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o korištenju slobodne studijske godine i dopusta zbog
usavršavanja

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o korištenju slobodne
studijske godine i dopusta zbog usavršavanja
Uvodno izvješće: M. Pećarević
U raspravi je sudjelovao: M. Miličević
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o dopuni Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini i dopustu zbog usavršavanja
Članak 1.
(1) U Pravilniku o slobodnoj studijskoj godini i dopustu zbog usavršavanja kojeg je donio Senat Sveučilišta u
Dubrovniku na svojoj 144. sjednici održanoj 13. studenog 2017., dopunjenom na 176. sjednici Senata održanoj 14.
srpnja 2021., iza članka 5. dodaje se novi članak 6. koji glasi:
„(1) Za vrijeme slobodne studijske godine nastavnik ne može sudjelovati u nastavi, te u radu savjetodavnih,
upravljačkih, nadzornih i drugih stalnih radnih tijela Sveučilišta.
(2) Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine nastavnik može nastaviti s radom na znanstvenom ili
stručnom projektu na kojem je preuzeo obveze prije početka korištenja slobodne studijske godine, ako su projektni
ciljevi usuglašeni s ciljevima i planom aktivnosti iz programa rada kojeg će obavljati za vrijeme korištenja slobodne
studijske godine.
(3) Za vrijeme korištenja slobodne studijske godine djelatnik može biti upućen na službeni put u svrhu
usavršavanja, istraživanja ili diseminacije istraživačkih rezultata te ostvarivati sva prava s tog osnova i to na teret
projekta na kojem sudjeluje kao voditelj ili suradnik ili na teret sredstava s kojima raspolaže na Sveučilištu po osnovi
znanstvenoistraživačke djelatnosti.
(4) Uz suglasnost nastavnika kojem je odobrena slobodna studijska godina, nastavnik može biti imenovan za člana
povjerenstva (npr. za ocjenu doktorskog rada, u postupcima izbora u zvanja i sl.).“
(2) Dosadašnji članci 6., 7. i 8. postaju članci 7., 8. i 9.
Članak 2.
Ostale odredbe Pravilnika o slobodnoj studijskoj godini i dopustu zbog usavršavanja ostaju neizmjenjene.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave.
Članak 4.
Zadužuje se Povjerenstvo za izradu pročišćenih tekstova općih akata da izradi pročišćeni tekst Pravilnika o slobodnoj
studijskoj godini i dopustu zbog usavršavanja.
ad 4. Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli priznanja Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli priznanja
Sveučilišta u Dubrovniku
Uvodno izvješće: M. Pećarević
U raspravi su sudjelovali:M. Miličević i N. Stojčić
Nakon rasprave, rektor je stavio na glasovanje dva prijedloga i to: da Sveučilište godišnje može dodjeliti zaposlenicima jedno
priznanje za osobita postignuća u nastavi i radu sa studentima ili da se godišnje mogu dodjeliti do tri takva priznanja. Prvi
prijedlog je dobio većinu glasova pa je Senat donio sljedeći
Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o dodjeli priznanja Sveučilišta u Dubrovniku
Članak 1.
U Pravilniku o dodjeli priznanja Sveučilišta u Dubrovniku kojega je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj
159. sjednici održanoj 3. srpnja 2019., u članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi: „Svake godine Sveučilište može dodjeliti
jedno priznanje zaposleniku Sveučilišta odabranom iz pristiglih prijedloga sa sastavnica, a za osobita postignuća u
nastavi i radu sa studentima.“
Članak 2.
U članku 13. stavku 1. i članku 14. stavku 1. iza riječi „Science“ dodaje se tekst: „i to za radove s pridruženom
afilijacijom Sveučilišta u Dubrovniku“.
Članak 3.
Ostale odredbe Pravilnika o dodjeli priznanja Sveučilišta u Dubrovniku ostaju neizmjenjene.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave.
Članak 5.
Zadužuje se Povjerenstvo za izradu pročišćenih tekstova općih akata da izradi pročišćeni tekst Pravilnika o dodjeli
priznanja Sveučilišta u Dubrovniku.

ad 5.

Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o godišnjim nagradama i priznanjima najboljim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o godišnjim nagradama i
priznanjima najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio

Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o godišnjim nagradama i priznanjima najuspješnijim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
Članak 1.
(1) U Pravilniku o godišnjim nagradama i priznanjima najuspješnijim studentima Sveučilišta u Dubrovniku kojeg je
donio Rektor Sveučilišta u Dubrovniku 30. siječnja 2007., s izmjenama i dopunama Pravilnika donesenim na 103.
sjednici Senata održanoj 18. lipnja 2013. i 108. sjednici Senata održanoj 23. prosinca 2013. godine, u članku 9. iza
stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: „Prijavljeni rad treba biti objavljen u znanstvenom časopisu ili u zborniku
znanstvenog skupa, a u obzir će se uzimati i radovi prihvaćeni za objavu s dodjeljenim DOI brojem.“
(2) Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. a stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.
U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi: „ Prijave na natječaj predaju se u tiskanom obliku tajništvu odjela ili
elektroničkom poštom na službenu adresu odjela. „
Članak 3.
Ostale odredbe Pravilnika o godišnjim nagradama i priznanjima najuspješnijim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
ostaju neizmjenjene.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave.
Članak 5.
Zadužuje se Povjerenstvo za izradu pročišćenih tekstova općih akata da izradi pročišćeni tekst Pravilnika o godišnjim
nagradama i priznanjima najuspješnijim studentima Sveučilišta u Dubrovniku.
ad 6.

Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu za
imenovanje nove predsjednice tog Povjerenstva od 8. studenoga 2021.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Doc. dr. sc. Ana Car razrješava se funkcije predsjednice Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu Sveučilišta
u Dubrovniku s 30. studenoga 2021. zbog korištenja porodiljnog dopusta.
2. Izv. prof. dr. sc. Marijana Musladin imenuje se predsjednicom Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu
Sveučilišta u Dubrovniku za razdoblje od 1. prosinca 2021. do 28. veljače 2022.

ad 7.

Donošenje odluke o objavi internog poziva za podnošenje kandidatura za imenovanje glavnog urednika
časopisa „Naše more“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog teksta internog poziva za podnošenje kandidatura za
imenovanje glavnog urednika časopisa „Naše more“
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se interni poziv za podnošenje kandidature za glavnog urednika časopisa „Naše more“
2. Glavni urednik časopisa mora biti osoba izabrana u znanstveno zvanje u znanstvenom području časopisa, a
prednost imaju osobe s prethodnim iskustvom rada u izdavaštvu i publikaciji radova, te osobe koje posjeduju
uredničke kvalifikacije u skladu sa Standardima MZO.
3. Kandidati za glavnog urednika, uz prijavu trebaju priložiti svoj program uređivačke koncepcije časopisa i dokaze o
ispunjavanju uvjeta iz točke 2. ove Odluke.
4. Kandidati za glavnog urednika svoje prijave s propisanom dokumentacijom dostavljaju u rektorat Sveučilišta u
Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijava za glavnog urednika časopisa Naše
more“ i to osobno ili poštanskom preporučenom pošiljkom, a u roku od 15 dana od objave poziva na mrežnim
stranicama Sveučilišta.
5. Za pregled i analizu zaprimljenih kandidatura za glavnog urednika te izradu izvješća s prijedlogom za odabir
najboljeg kandidata, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
-

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

6. Odluku o imenovanju glavnog urednika časopisa donijet će Senat na temelju izvješća Povjerenstava iz točke 5. ove
Odluke.

ad 8.
a) Donošenje odluke o broju i iznosu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku ("A" stipendije) te
stipendija studentima slabijeg socijalno imovinskog stanja Sveučilišta u Dubrovniku ("E" stipendije)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog broja i iznosa stipendija za akademsku 2021. / 2022. godinu
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku

I.
Sredstva u iznosu od 158.400,00* kuna za kategoriju „A“ državnih stipendija na Sveučilištu u Dubrovniku
raspodijeljuju se:
Naziv sveučilišnog odjela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visina mjesečnog iznosa**Broj stipendija**** Ukupno mjesečno kn

Pomorski odjel
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Odjel za elektrotehniku i računarstvo
Odjel za primijenjenu ekologiju
Odjel za komunikologiju
Odjel za umjetnost i restauraciju
Studij Povijest Jadrana i Mediterana
Sveučilište***

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

2
2
2
2
2
2
1
3

2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
1.100,00
3.300,00
17.600,00

Napomena za:
* (račun): 17.600,00 kuna (ukupna mjesečna masa) x 9 mjeseci u 2022. = 158.400,00 kuna.
**
Neoporezivi iznos stipendija prema Pravilniku o porezu na dohodak = do 1.750,00 kuna
***
Stipendije na razini Sveučilišta za studente koji su u akademskoj 2021./2022. upisali prvu godinu
preddiplomskih studija
**** Po jedna stipendija dodjeljuje se na svakom sveučilišnom odjelu studentima preddiplomskih i diplomskih
studija, jedna stipendija najboljem studentu na preddiplomskom studiju Povijest Jadrana i Mediterana a tri
stipendije dodjeljuju se studentima koji su u akademskoj 2021./2022. upisali prvu godinu preddiplomskih studija
prema sveukupno najboljim rezultatima u razredbenom postupku na razini Sveučilišta.
II.
Ako se stipendije ne dodjele Senat može nedodjeljenje stipendije preraspodijeliti drugim odjelima ili Sveučilištu ne
mijenjajući namjenu sredstava.

..................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
I.
Sredstva u iznosu od 45.000,00* kuna za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
slabijeg socijalno - ekonomskog statusa (E – stipendije) za akademsku 2021./2022. godinu raspodjeljuju se:
Naziv stipendije
Visina mjesečnog iznosa**
Stipendija redovitim studentima
1.000,00
Sveučilišta u Dubrovniku (E-stipendija)

Broj stipendija
5

Ukupno mjesečno kn
5.000,00

Napomena za:
* (račun): 5.000,00 kuna (ukupna mjesečna masa) x 9 mjeseci u 2022. = 45.000,00 kuna
**
Neoporezivi iznos stipendija prema Pravilniku o porezu na dohodak = do 1.750,00 kuna
II.
Ako se stipendije ne dodjele Senat može nedodjeljenje stipendije preraspodijeliti drugim odjelima ili
Sveučilištu ne mijenjajući namjenu sredstava.

b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu "A" i "E" stipendija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je prijedlog teksta natječaja za dodjelu stipendija, obrasci prijava za
stipendije te obrazac izjave o članovima obitelji za „E“ stipendije
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio odluku kojom se raspisuje

Natječaj
za dodjeljivanje 16 državnih stipendija „A“ kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih
sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2021./ 2022. godinu
I. Opće odredbe
Najboljim redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku dodijelit će se 16 stipendija za akademsku 2021./ 2022.
godinu.
Stipendije će se isplaćivati u mjesečnim iznosima od po 1.100,00 kuna, a u razdoblju siječanj – rujan 2022. (devet
mjeseci) i to po jedna stipendija najboljim studentima na preddiplomskim i diplomskim studijima na svakom
sveučilišnom odjelu (ukupno 12 stipendija), jedna stipendija najboljem studentu na preddiplomskom studiju Povijest
Jadrana i Mediterana te tri stipendije na razini Sveučilišta za najbolje rangirane studente za upis u prvu godinu
preddiplomskog studija.
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodjeljivanju kategorije „A“ državnih stipendija redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku koji je donio Senat Sveučilišta.
Studenti koji se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju
provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli državne stipendije te da će se rang-liste studenata koji su ostvarili
pravo na državnu stipendiju objaviti na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku.
U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli državne stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati
niti jednu drugu stipendiju.
II. Opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za dodjelu stipendije
Za dodjelu kategorije „A“ državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju:
a) opće uvjete:
1. da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o
stjecanju hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice,
2. da imaju status redovitoga studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima i/ili diplomskim sveučilišnim
studijima Sveučilišta u Dubrovniku, što se dokazuje prijavnim obrascem kojega ovjerava Sveučilište,
3. da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine,
b) posebne uvjete:
1. ako su studenti druge ili treće godine preddiplomskog studija ili druge godine diplomskog studija da u prethodnoj
godini imaju težinski prosjek ocjena 4,00 ili viši,
2. ako su studenti prve godine diplomskog studija da imaju težinski prosjek preddiplomskog studija 4,00 ili viši te da
po težinskoj prosječnoj ocjeni spadaju među 10% najboljih studenata upisanih u prvu godinu diplomskog studija na
svojem odjelu,
3. ako su upisali prvu godinu preddiplomskog studija da spadaju među 10% najbolje plasiranih studenata u
razredbenom postupku na razini svih Sveučilišnih odjela.
III. Tko se ne može natjecati za dodjelu stipendije
Za dodjelu „A“ kategorije državne stipendije ne mogu se natjecati studenti:
1. koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini,
2. koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih
akademskih godina iznosi manje od 45,
3. koji su u akademskoj godini prijave na natječaj po drugi put u statusu redovitog studenta upisali prvu godinu
studija na istoj razini studija,
4. koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitog studenta upisivali studijski program na istoj razini
studija,
5. koji imaju prekid studija na tom studijskom programu, osim slučajeva mirovanja obveza studenta,
6. koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u godini u kojoj se provodi natječaj.

IV. Provedba postupka
Natječaj za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija provode povjerenstva za provedbu javnoga natječaja za
dodjelu kategorije „A“ na razini sveučilišnih odjela i Povjerenstvo za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija na
razini Sveučilišta.
S ciljem osiguranja transparentnosti postupka, rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju
objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta.
U roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste studenti pristupnici mogu podnijeti pisani prigovor Senatu na
rang listu.
Odluku o dodjeli državnih stipendija donosi rektor na temelju konačne liste dobitnika kategorije „A“ državne
stipendije. Sa svakim studentom kojem je dodijeljena stipendija, Sveučilište sklapa ugovor kojim se reguliraju prava
i obveze Sveučilišta i studenta.
Primjer obrasca ugovora o dodjeli kategorije „A“ državne stipendije objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta
zajedno s objavom natječaja.
V. Objava Natječaja i podnošenje prijava
Prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, dostavljaju se osobno ili poštom Sveučilištu u Dubrovniku,
Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" i naznakom sveučilišnog
odjela na kojem je student upisan.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku.
Prijava treba biti ovjerena od strane pročelnika/voditelja odnosnog odjela/studija.
Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se počevši od 1. prosinca 2021. zaključno s 15.
prosinca 2021. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi ili datum
prijama u urudžbenom zapisniku Sveučilišta ako je prijava osobno uručena.
Prijave s neovjerenim obrascem, nepotpunom dokumentacijom, podnesene izvan propisanog roka te prijave u kojima
podaci u prijavi nisu istovjetni podacima u priloženoj dokumentaciji, neće se razmatrati.

...................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio odluku kojom se raspisuje
Natječaj
za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u
Dubrovniku slabijeg socijalno – ekonomskog statusa za akademsku 2021./2022. godinu
I. Opće odredbe
Senat Sveučilišta u Dubrovniku raspisuje Natječaj za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i
diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno–ekonomskog statusa za akademsku
2021./2022. godinu. Dodjeljuje se pet (5) stipendija u mjesečnim iznosima od po 1.000,00 kuna, a za razdoblje siječanj
– rujan 2022. (devet mjeseci).
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima Sveučilišta u
Dubrovniku slabijeg socijalno–ekonomskog statusa.
Studenti koji se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju
provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli stipendije.
II. Opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za dodjelu stipendije
Za dodjelu stipendije mogu se natjecati studenti Sveučilišta u Dubrovniku koji ispunjavaju opće uvjete:
- da imaju status redovitoga studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima ili diplomskim sveučilišnim
studijima Sveučilišta u Dubrovniku, što se dokazuje prijavnim obrascem kojega ovjerava glavni tajnik Sveučilišta;
- da su studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa;
- da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o
stjecanju hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;
Pod pojmom „slabiji socijalno - ekonomski status“ smatra se da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji studenta
pristupnika u protekloj godini ne prelazi 70% proračunske osnovice.
III. Tko se ne može natjecati za dodjelu stipendije
Za dodjelu stipendije, ne mogu se natjecati studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u godini u kojoj se
provodi natječaj i studenti koji primaju neku drugu stipendiju.

IV. Raspisivanje Natječaja i podnošenje prijava
Prijave za dodjelu stipendija podnose se na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Rektorat, Branitelja Dubrovnika 29,
Dubrovnik, s naznakom „Natječaj za stipendiju“.
Prijave se podnose na obrascu koji se može preuzeti na recepcijama sveučilišnih zgrada na adresama: Ćira Carića 4,
Lapadska obala 7 i Branitelja Dubrovnika 41, a uz prijavu se prilaže propisana dokumentacija.
Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se počevši od 1. prosinca 2021. zaključno s 15.
prosinca 2021. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi ili datum
prijama u urudžbenom zapisniku Sveučilišta u Dubrovniku ako je prijava osobno uručena.
Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravodobno, s potpunom traženom dokumentacijom i u propisanome
roku. Prijava s nepotpunom dokumentacijom ili prijava koja ne bude podnesena u propisanome roku, neće se
razmatrati.
Dopuna prijave izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava nije dopuštena.
Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.
V. Provedba postupka
Postupak po Natječaju provodi Povjerenstvo kojeg imenuje Senat, a sastoji se od pet članova, od kojih je jedan član
predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, kao predstavnik studenata.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj, te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava,
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang-liste i taj prijedlog dostavlja studentima pristupnicima.
Prijedlog rang-lista sadrži podatke o studentu (ime i prezime studenta, naziv sveučilišnog odjela, naziv
preddiplomskoga ili diplomskoga studija, godinu upisa na studij) i uputu o pravu na prigovor.
Povjerenstvo rangira studente pristupnike prema prosječnom mjesečnom prihodu po članu obitelji studenta
pristupnika od najnižeg (1. mjesto na rang listi) do najvišeg (posljednje mjesto na rang listi).
Ako dva ili više pristupnika imaju jednak prosječni mjesečni prihod po članu obitelji prednost/prvenstvo u
rangiranju dodjeljuje se studentu koji živi s više članova obitelji, a ako i tada studenti pristupnici imaju jednak status,
prednost/prvenstvo u rangiranju dodijelit će se studentu koji živi u obitelji s jednim roditeljem.
VI. Prigovor na rang listu
Nezadovoljan student pristupnik može, u roku od osam (8) dana od dana primitka prijedloga rang-liste, podnijeti
pisani prigovor Senatu.
U roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prigovora Senat donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili o
odbijanju prigovora, te posebnom odlukom utvrđuje konačnu listu dobitnika stipendije.
VII. Donošenje odluke o dodjeli stipendije
Odluku o dodjeli stipendije donosi rektor na temelju konačne liste dobitnika stipendije. Protiv ove odluke nije
dopušten prigovor/žalba.
Sa studentom koji je na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka ostvario pravo na stipendiju, Sveučilište u
Dubrovniku sklapa ugovor o dodjeli stipendije kojim se uređuju međusobna prava i obveze Sveučilišta u Dubrovniku
i studenta.

c) Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za provedbu postupka po natječajima za dodjelu
"A" i "E" stipendija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po
natječajima za stipendije
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu A - stipendija
(na razini Sveučilišta)
1. Za provedbu postupka po natječaju za dodjeljivanje kategorije „A“ državnih stipendija najboljim redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku koji su upisali prvu godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2021./2022.
godini, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, prorektorica za studije i studente, predsjednica,
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik, član,
Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, član.
2. Povjerenstvo utvrđuje jedinstvenu listu najbolje rangiranih studenata upisanih u prvu godinu sveučilišnih
preddiplomskih studija na razini Sveučilišta i dostavlja izvješće Senatu s prijedlogom konačne liste.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu E- stipendija
1. Za provedbu postupka po natječaju za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
slabijeg socijalno - ekonomskog statusa (E – stipendije) za akademsku 2021./2022. godinu, imenuje se Povjerenstvo u
sastavu:
izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, prorektorica za studije i studente, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor za poslovanje, član,
Inga Jelavić, dipl. oec., voditeljica Službe za financijsko – računovodstvene poslove, član,
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik, član,
predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak po natječaju i dostavlja izvješće Senatu s
prijedlogom konačne liste.

ad 9.

Raspisivanje natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija za akademsku
2022. / 2023. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog teksta natječaja za upis u I. godinu sveučilišnih i stručnih
studija za akademsku 2022. / 2023. godinu
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio odluku kojom se raspisuje
Natječaj
za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2022./2023. godini
I. Upisne kvote

Red
.
broj

Naziv studija

PREDDIPLOMSKI
SVEUČILIŠNI STUDIJI

1.

2.

Poslovna
ekonomija (smjer
turizam)
Poslovna
ekonomija (smjer
marketing)
Poslovna
ekonomija (smjer
IT menadžment)
Nautika

3.

Brodostrojarstvo

4.

Pomorske
tehnologije jahta i
marina
Primijenjeno /
poslovno
računarstvo
Elektrotehničke i
komunikacijske
tehnologije u
pomorstvu

5.

6.

Redoviti
Studenti

Ukupno

1
Državna
matura

2
Četverogodišn
je
srednjoškolsk
o obrazovanje
završili prije
2010. godine

3

56

0

56

35

0

22

Strani
državlja
ni
4

Izvanredni studenti

Ukupn
o

5
Državna
matura

6
Četverogodišnje
srednjoškolsko
obrazovanje završili
prije 2010. godine

5+6

3+4
+7

3

7

3

10

69

35

3

4

3

7

45

0

22

3

4

3

7

32

60

0

60

2

5

3

8

70

30

0

30

2

5

3

8

40

15

0

15

2

1

2

3

20

40

0

40

1

1

1

2

43

27

3

30

1

6

6

12

43

1+2

7

Sve
uku
pno
8

7.
8.

9.

10.

Primijenjena
ekologija mora
Mediji i kultura
društva
Konzervacijarestauracija;
smjerovi: drvo,
papir, tekstil,
metal, keramika
Povijest Jadrana i
Mediterana

18

2

20

3

3

2

5

28

40

0

40

1

5

5

10

51

13

1

14

3

1

2

3

20

10

4

14

1

3

2

5

20

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI
1.

2.

3.

Financijski
menadžment
(trogodišnji
izvanredni stručni
studij)
Sestrinstvo
(trogodišnji
izvanredni stručni
studij)
Hotelijerstvo,
restoraterstvo i
gastronomija

0

0

0

2

20

8

28

30

0

0

0

1

20

5

25

26

23

0

23

1

10

1

11

35

389

10

399

29

95

49

144

57
2

UKUPNO

II. Uvjeti upisa
Pravo upisa u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija imaju pristupnici koji su:
•
završili srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine, položili državnu maturu i obavili urednu prijavu u
NISpVU;
•
četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine, nisu prijavili državnu maturu i ostvarili
odgovarajući uspjeh u razredbenom postupku u okviru upisnog kapaciteta.
Uvjeti upisa za kandidate koji se prijavljuju preko NISpVU sustava
Studijski program
Naziv / Vrsta

Vrednova
nje
ocjena
srednje
škole

Obvezni dio državne mature

Hrvats
ki
jezik
Primijenjena
ekologija mora
Preddiplomski
sveučilišni studij
Poslovna
ekonomija;
smjerovi: Turizam,
Međunarodna
trgovina,
Marketing
IT menadžment
Preddiplomski
sveučilišni studij

40%

30%

B
20%

B
20%

Matemati Strani
ka
jezik

B 20%

B 20%

B 20%

B 20%

Izborni dio
državne mature

Izborni predmet

Biologija i / ili
kemija - 10%
(nije obvezno)

Politika i
gospodarstvo –
20 % (nije
obvezno)

Dodatna
provjera
posebnih
znanja, vještina
i sposobnosti

Posebna postignuća

1. do 3. mjesto na državnom
natjecanju ili smotri u RH iz
predmeta biologija ili kemija izravan upis
1.– 3. mjesto na državnim ili
međunarodnim natjecanjima – 5%;
sportaši 1. -3. kategorije – 5%.

Financijski
menadžment
Izvanredni
preddiplomski
stručni studij

30%

B
25%

B 25%

Elektrotehničke i
komunikacijske
tehnologije u
pomorstvu
Preddiplomski
sveučilišni studij

30%

B
15%

B 25%

B 15%

Primjenjeno /
poslovno
računarstvo
Preddiplomski
sveučilišni studij

30%

B
10%

B 30%

B 10%

Mediji i kultura
društva
Preddiplomski
sveučilišni studij

40%

B
20%

B 0%

Engleski
jezik B
15%

Sestrinstvo
Izvanredni
preddiplomski
stručni studij

40%

B
20%

B 10%

Strani
jezik B
20%

Konzervacijarestauracija;
smjerovi: drvo,
papir, tekstil,
metal, keramika
Preddiplomski
sveučilišni studij

15%

B
20%

B 0%

1. mjesto na državnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
hrvatskoga jezika – 5%;
Sportaši 1. kategorije – 5%.

B 10%

Talijanski
ili
engleski
jezik B
10%

Kandidati sa završenom
gimnazijom, srednjom
elektrotehničkom školom ili
srodnom četverogodišnjom školom
tehničkoga smjera – 10%;
1. – 3. mjesto na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
informatike – izravan upis;
Sudjelovanje na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
informatike – 5%.
Kandidati sa završenom
gimnazijom – 10%,
kandidati sa srednjom
elektrotehničkom
četverogodišnjom školom ili
srodnom četverogodišnjom školom
informatičkoga smjera – 5%;
1. -3. mjesto na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
informatike – izravan upis;
Sudjelovanje na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
informatike – 5%.
Politika i
gospodarstvo,
Sociologija,
Povijest,
Psihologija,
Likovna
umjetnost ili
Informatika
(nije obvezno) 15%.

Osvojeno 1.-10. mjesto na
državnim natjecanjima iz
društvenih ili humanističkih
znanosti - 25%.

Kandidati koji su završili srednju
školu zdravstvenog usmjerenja.* 10%
Provjera
psihomotornih i
spoznajnih
vještina
(korištenje alata
i materijala
različitim
metodama,
modeliranje, test
likovne
percepcije,
razgovor) –
50%

1.-3. mjesto na državnim
natjecanjima iz bilo koje discipline
– 2,5 %;
Sportaši 1.-6. kategorije – 2,5 %.

Brodostrojarstvo
Preddiplomski
sveučilišni studij

Nautika
Preddiplomski
sveučilišni studij

Pomorske
tehnologije jahta i
marina
Preddiplomski
sveučilišni studij
Povijest Jadrana i
Mediterana
Hotelijerstvo,
restoraterstvo i
gastronomija
Preddiplomski
stručni studij

15%

15%

35%

B
20%

B
20%

B
20%

40%

B
20%

30%

B
20%

B 20%

B 20%

B 20%

B 10%

B 20%

Plovidbeni staž – kandidati s
minimalno 6 mjeseci plovidbe u
svojstvu vježbenika stroja – 10%;
kandidati sa završenom srednjom
pomorskom školom
brodostrojarskog smjera – 10%;
1. -3. mjesto na državnim
natjecanjima iz matematike –
varijanta A, hrvatskoga jezika ili
stranoga jezika – 2,5%;
sportaši 1. -6. kategorije – 2,5%.

B 20%

Plovidbeni staž – kandidati s
minimalno 6 mjeseci plovidbe u
svojstvu vježbenika palube – 10%;
kandidati sa završenom srednjom
pomorskom školom nautičkog
smjera – 10%;
1. -3. mjesto na državnim
natjecanjima iz matematike –
varijanta A, hrvatskoga jezika ili
stranoga jezika – 2,5%;
sportaši 1. -6. kategorije – 2,5%.

B 20%

1. -3. mjesto na državnom
natjecanju iz matematike –
varijanta A, hrvatskoga jezika ili
stranoga jezika – 2,5%;
sportaši 1. -6. kategorije – 2,5%

B 20%

B 20%

Povijest (nije
obvezno) – 10%
Latinski jezik
(nije obvezno) –
10%

B 20%

1. -3. mjesto na državnome
natjecanju iz povijesti - 7,5 %;
sportaši 1. kategorije – 2,5%
1.-3. mjesto na državnim
natjecanjima Gastro – 6%,
1.-3. mjesto na regionalnim
natjecanjima Gastro - 4%

*Zdravstveno usmjerenje obuhvaća smjerove:
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Fizioteraputski tehničar-tehničarka
Medicinski kozmetičar-medicinska kozmetičarka
Dentalni asistent/ica
Primalje
Zdravstveno-laboratorijski tehničar/ zdravstveno laboratorijska tehničarka
Sanitarni tehničar-tehničarka
Farmaceutski tehničar-tehničarka
Zubni tehničar-tehničarka
III. Prijave za upis na studijske programe
Prijave za upis na studijske programe obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta
(NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr za sve kandidate osim za one koji su
četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine u RH.
Kandidati koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine u RH, prijavu podnose Sveučilištu u
Dubrovniku i prilažu: obrazac prijave, rodni list (izvornik ili preslik), domovnicu (izvornik ili preslik), svjedodžbu o
završnom ispitu (izvornik ili preslik), svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili preslici), tri slike 4 x 6 cm, potvrdu
o prebivalištu, omotnicu (A4) s točnom adresom kandidata i poštanskom markom, potvrdu o statusu branitelja Domovinskog
rata, potvrdu HRVI, potvrdu za djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja ili 100%-nih HRVI Domovinskog rata.
Samo za pomorske studije (Nautika i Brodostrojarstvo) prilaže se potvrdu o plovidbenom stažu vježbenika palube ili stroja,
ili ovjereni preslik pomorske knjižice.
Samo za studij „Sestrinstvo“ prilaže se potvrda o pripravničkom stažu ili ovjereni preslik pripravničke knjižice.

Obrazac prijave s popisom dokumentacije koja se prilaže uz prijavu može se dobiti na Sveučilištu ili na internetskoj stranici
Sveučilišta: www.unidu.hr/upisi. Prijave se dostavljaju elektronski ili preporučenom pošiljkom (s naznakom: za upis u I.
godinu – navesti naziv studija) na adresu:

Preddiplomski studij

E-mail adresa za dostavu dokumentacije u
elektronskom obliku

Nautika

pomorstvo@unidu.hr

Brodostrojarstvo

pomorstvo@unidu.hr

Pomorske tehnologije jahta i marina

pomorstvo@unidu.hr

Primijenjeno / poslovno računarstvo

elektrotehnika-racunarstvo@unidu.hr

Elektrotehničke i komunikacijske
tehnologije u pomorstvu
Primijenjena ekologija mora

elektrotehnika-racunarstvo@unidu.hr

Sestrinstvo

sestrinstvo@unidu.hr

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

restauracija@unidu.hr

Mediji i kultura društva

mediji@unidu.hr

Povijest Jadrana i Mediterana

povijest@unidu.hr

Poslovna ekonomija (turizam, marketing,
IT menadžment)

ekonomija@unidu.hr

Hotelijerstvo, restoraterstvo i
gastronomija
Financijski menadžment

strucni.ekonomija@unidu.hr

Adresa za dostavu prijave
putem pošte

SVEUČILIŠTE U
DUBROVNIKU
Ćira Carića 4
20000 DUBROVNIK

akvakultura@unidu.hr

strucni.ekonomija@unidu.hr

SVEUČILIŠTE U
DUBROVNIKU
Branitelja Dubrovnika 41
20000 DUBROVNIK
SVEUČILIŠTE U
DUBROVNIKU
Odjel za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju
Lapadska obala 7
20000 DUBROVNIK

Rok u kojem se može dostaviti prijava objavit će se naknadno na internet stranicama Sveučilišta u Dubrovniku
www.unidu.hr/upisi.
IV. Razredbeni postupak i dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Razredbeni postupak
Razredbenim postupkom utvrđuje se lista prema kojoj pristupnici ostvaruju pravo upisa u prvu godinu studija za kojega su se
opredijelili prilikom prijave na razredbeni postupak, a do popunjavanja upisnih kvota.
Konačan rezultat razredbenog postupka čini zbroj bodova koje pristupnik ostvari:
vrednovanjem uspjeha srednjoškolskog obrazovanja,
vrednovanjem uspjeha na državnoj maturi osim za kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje u RH završili prije
2010.,
posebnim postignućima,
dodatnom provjerom posebnih znanja i sposobnosti ovisno o zahtjevima pojedinih studijskih programa.
Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti održat će se za:
- preddiplomski sveučilišni studij Konzervacija-restauracija, smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika - Provjera
psihomotornih i spoznajnih vještina (korištenje alata i materijala različitim metodama, modeliranje, test likovne percepcije,
razgovor), a prema rasporedu koji će naknadno biti utvrđen i objavljen.
Raspored i popis pristupnika za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti bit će objavljen na internetskim
stranicama: www.unidu.hr/upisi i www.postani-student.hr.
NAPOMENA: Za sve ostale preddiplomske studije nema dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti.

V. Participacija u troškovima studija
Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2022./2023. po prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija
plaćaju upisninu, a oslobođeni su plaćanja participacije u troškovima studija.
Kandidati koji su kao redoviti studenti već bili upisani na neki preddiplomski studij, izvanredni studenti i strani državljani
plaćaju
upisninu, te participaciju prema Odluci o troškovima studija i vrijednosti ECTS-a koju je donio Senat Sveučilišta u
Dubrovniku.
VI. Rang-lista i upisi
Kandidati koji su stekli pravo upisa dužni su upisati se prema objavljenom rasporedu. Kandidati koji su ostvarili pravo na
upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.
Rang-lista pristupnika biti će objavljena na internetskoj stranici www.postani-student.hr, u terminu koje utvrdi i objavi
Središnji prijavni ured (za kandidate koji su se prijavili putem spomenute stranice). Rang-lista za kandidate koji su
srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. biti će objavljena na internetskoj stranici www.unidu.hr/upisi.
Upisi će se obaviti u razdoblju koje utvrdi i objavi Središnji prijavni ured, a prema listi za pojedine studije koja će biti
objavljeni na internetskoj stranici www.unidu.hr/upisi.
Posebne napomene:
Ako se za upis prijavi manje od deset studenata, upisi će se obaviti ako to odobri Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
o čemu će pristupnici biti pravovremeno obaviješteni.
Strani državljani trebaju dostaviti Izjavu o poznavanju hrvatskog jezika, a Sveučilište u Dubrovniku zadržava pravo
provjere.
U akademskoj 2022. / 2023. godini neće se pokrenuti smjer Keramika na studiju Konzervacija-restauracija, smjerovi:
drvo, papir, tekstil, metal i keramika.
VII. Upisi posebne kategorije pristupnika
U skladu sa preporukama Rektorskog zbora, na preddiplomske studije Sveučilišta u Dubrovniku, u statusu redovitog studenta
i izvan odobrene upisne kvote, uz subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ako zadovoljavaju propisane upisne
kriterije i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, mogu se upisati sljedeće kategorije kandidata:
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata
- djeca smrtno stradalih zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i 100% - tnih HRVI Domovinskog rata I.
skupine
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida
rata (dalje: Zakon)
- djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod
okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona
- kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja (prema „Rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje“)
- kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja funkcionalnih
sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma - Listi I“ (prema Nalazu i
mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom)
-kandidati iz sustava alternativne skrbi.

VIII. Obavijesti
Sve potrebne informacije o studijima, razredbenom postupku i upisima mogu se dobiti na internetskoj stranici Sveučilišta
www.unidu.hr/upisi, na broj telefona: 020/446-028 ili elektronskom poštom: upisi@unidu.hr.

ad 10.
Donošenje Odluke o provedbi redovitog godišnjeg otpisa knjižne građe u Knjižnici za tehničke i
biotehničke znanosti Sveučilišta u Dubrovniku i imenovanju Povjerenstva za otpis knjižne građe
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog voditeljice Knjižnice za tehničke i biotehničke znanosti za
provedbu godišnjeg otpisa knjižne građe i imenovanje Povjerenstva za otpis knjižne građe od 5. studenoga 2021.
Uvodno izvješće: M. Pećarević

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

U Knjižnici za tehničke i biotehničke znanosti Sveučilišta u Dubrovniku provest će se redoviti godišnji otpis
knjižne građe u razdoblju od 1. do 17. prosinca 2021.

2.

Za provedbu otpisa knjižne građe imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
Ane Pujo, voditeljica Knjižnice za tehničke i biotehničke znanosti, predsjednica,
Lukša Zovko, dipl. knjižničar, član,
Jelena Dubelj, tajnica Pomorskog odjela, članica.

ad 11.
a)

Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja Hrvatski jezik za strance A1 / Croatian for
foreigners A1

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Opis programa cjeloživotnog učenja- Hrvatski jezik za strance A1 /
Croatian for foreigners A1, Odluka Stručnog vijeća Centra za jezike od 2. studenoga 2021., Prethodna procjena i mišljenje
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 23. studenoga 2021., CV izv. prof. dr. sc. Katje
Bakija, voditeljice programa cjeloživotnog obrazovanja, CV i izjava Marije Konsuo, prof., stručne suradnice za izvedbu
programa te prijedlog odluke Senata
Uvodno izvješće: M. Trpin i A. Violić Koprivec
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1431-2/21 od 23. studenoga 2021.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog učenja
„Hrvatski jezik za strance A1/Croatian for foreigners A1“.
2. Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Hrvatski jezik za strance A1/Croatian for foreigners 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 izv. prof. dr. sc. Katja Bakija.
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.
b) Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja Ruski jezik A1
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Opis programa cjeloživotnog učenja- Ruski jezik A1, Odluka
Stručnog vijeća Centra za jezike od 16. studenoga 2021., Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 23. studenoga 2021., CV dr. sc. Ariane Violić Koprivec, prof. vis. šk., voditeljice
programa cjeloživotnog obrazovanja, CV i izjava Anje Vlahov, prof., stručne suradnice za izvedbu programa te prijedlog
odluke Senata
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: 1431-3/21 od 23. studenoga 2021.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog
učenja „Ruski jezik A1“.

2.

Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Ruski 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 voditeljica Centra za jezike dr. sc. Ariana Violić Koprivec, prof. v. š.

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 12.

Donošenje odluke o prodaji i utvrđivanju početne prodajne cijene službenog vozila Opel Insignia i
Peugeot 406

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Obrazloženje prijedloga za prodaju vozila s prijedlogom prodajne
cijene, procjena vrijednosti te knjigovodstvena vrijednost službenih vozila Opel Insignia i Peugeot 406
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Službena vozila Sveučilišta u Dubrovniku: Opel Insignia 2.0 CDTI Edition i Peugeot 406 prodat će se najpovoljnijem
ponuditelju, po objavljenom javnom pozivu i to:
Opel Insignia 2.0 CDTI uz početni iznos kupoprodajne cijene od 25.000,00 kuna (s PDV-om) a
Peugeot 406 uz početni iznos kupoprodajne cijene od 2.000,00 kuna (s PDV-om).
ad 13.

Donošenje Odluke o opravdanoj potrebi za nastavkom rada prof. dr. sc. Srećka Krile na Odjelu za
elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku, a nakon što navrši 65 godina života

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje o opravdanoj potrebi za nastavkom rada prof. dr. sc. Srećka
Krile nakon navršene 65. godine života koje je donijelo Stručno vijeće Odjela za elektrotehniku i računarstvo 12. studenoga
2021. te Zahtjev prof. dr. sc. Srećka Krile za produžetak rada nakon navršene 65. godine života s dokumentacijom o
ispunjavanju uvjeta za nastavak rada.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Utvrđuje se opravdana potreba za nastavkom rada prof. dr. sc. Srećka Krile na Sveučilištu u Dubrovniku, a nakon
što navrši 65 godina života.
2. Sveučilište u Dubrovniku uputit će zamolbu ovlaštenoj visokoškolskoj ustanovi za provedbu postupka utvrđivanja
izvrsnosti, u skladu sa zakonskim propisima.
3. 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 konačnu odluku u ovom predmetu najkasnije do 30. rujna 2023., u skladu s važećim
propisima i općim aktima Sveučilišta u Dubrovniku.

ad 14.

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ane Portolan u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i
turizam ( 5.01.07)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znansoti, polje
ekonomija o izboru dr. sc. Ane Portolan u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika od 15. listopada 2021.; Izvješće
Stručnog povjerenstva Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu od 30. lipnja 2021. i Odluka Fakultetskog vijeća
Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu od 9. studenoga 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ana Portolan izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam ( 5.01.07).
ad 15. Donošenje odluke o izboru 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, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma o izboru dr. sc.
Margarite Bego u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika; Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka izbora u zvanje
(nastavna komponenta) od 5. studenoga 2021.i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 7. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Margarita Bego izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje drvna tehnologija (4.03).
ad 16. Donošenje odluke o izboru 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, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje
temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i
farmacije o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika; Izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za
izbor u zvanje od 27. rujna 2021.;Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Osijeku o ispunjavanju uvjeta za
izbor od 30. rujna 2021.i Izvješće Povjerenstva o održanom nastupnom predavanju od 19. studenoga 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Mare Županić izabire se u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta u znanstvenom području
biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31).
ad 17. Donošenje odluke o izboru Antonije Đurković, mag. rel. int. et dipl., u naslovno nastavno zvanje predavača
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost
(5.03.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju od 20.
listopada 2021. te Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 22. studenoga 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Antonija Đurković, mag. rel. int. et dipl. izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost (5.03.04) na Sveučilištu u
Dubrovniku.

ad 18. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog
profesora za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
raspisivanje natječaja
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05).
ad 19. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika (5.01.08)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
raspisivanje natječajai su:
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika (5.01.08).
Zaključeno u 13,30 sati.

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

