Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1573-1/21
U Dubrovniku, 20. prosinca 2021.
Zapisnik
sa 180. sjednice Senata održane 20. prosinca 2021. održane u kongresnoj dvorani
Studentskog doma u Dubrovniku, Marka Marojice 2, s početkom u 12,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A., Burum, N., Dobroslavić, T., Đuraš, A.,
Emanuele, L., Garić, R., Lobaš Kukavičić, I., Svilokos, T., Vujičić, S. i Žubrinić, K.
Odsutni: Brautović, M., Đurđević Tomaš, I., Ivanic, S. (OP), Milić Beran, I. (OP), Miličević, M. (OP), Pauković, D. i Šuman
Tolić, M.
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., ravnatelj Studetskog centra Dubrovnik Potrebica, M., glavni tajnik Ivušić, D., voditeljica
Ureda za kadrovske poslove Marinović, A., akademski tajnik Trpin, M., stručni suradnik u Uredu za odnose s javnostima
Ćimić, M. i studentska pravobraniteljica Kunjašić, A.
Rektor je uvodno pozdravio novoizabranu predsjednicu Studentskog zbora i članicu Senata Antonelu Đuraš i studentsku
pravobraniteljicu Antoniju Kunjašić. Zatim je predložio Dnevni red 180. sjednice.
Senat je jednoglasno prihvatio sljedeći
Dnevni red
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Prihvaćanje zapisnika sa 179. sjednice održane 30. studenoga 2021.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 30. studenoga do 20. prosinca 2021.
Izvješće o provedenim izborima za izbor studentskih predstavnika u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u
Dubrovniku
Donošenje Financijskog plana za 2022. godinu:
a) Sveučilišta u Dubrovniku
b) Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje Plana ljudskih resursa Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu
Donošenje odluke o dodjeli godišnjih nagrada Sveučilišta u Dubrovniku za osobita postignuća u 2021. godini u:
a) nastavi i radu sa studentima
b) znanstveno – istraživačkom, umjetničkom i umjetničko – istraživačkom radu
c) radu i razvoju Sveučilišta zaposlenika u administrativnim službama
d) nagrada za doprinos u radu i razvoju Sveučilišta vanjskom suradniku
Donošenje Plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu
Donošenje odluke po zahtjevu za uporabu sveučilišnog znaka za Book of Abstracts of the 39th Meeting of the Eastern
Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, urednika: Nenada Jasprice, Željka Škvorca i Daniela Krstonošića
Donošenje odluke o odobrenju tiskanja znanstvene autorske knjige "Maksimilijanovi vrtovi na otoku
Lokrumu" autorice Mare Marić
Donošenje odluke o zamolbi za uporabu sveučilišnog znaka i prijedlogu da se knjiga "Operacijski menadžment"
autorâ: Martine Briš Alić, Dragane Grubišić, Marije Kaštelan Mrak, Marije Martinović, Jasne Prester i Nenada
Vretenara prihvati kao udžbenik Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog centra
Dubrovnik
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu pročišćenih tekstova općih akata upravnih tijela
Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje odluke o odobrenju otpisa knjižnične građe u Knjižnici za tehničke i biotehničke znanosti.
Donošenje odluke o ponovnom izboru dr. sc. Mladena Miškulina u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ortopedija (3.02.20)
Donošenje odluke o ponovnom izboru mr. sc. Andra Vlahušića u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo (3.03.02)
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog
profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo
(4.01.14)
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u u naslovno nastavno zvanje predavača:
a) za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika (6.03.05) za predmet
Njemački jezik
b) za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04) za predmet
Talijanski jezik.

ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 179. sjednice održane 30. studenoga 2021.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 179. sjednice održane 30. studenoga 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 179. sjednice Senata održane 30. studenoga 2021.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 30. studenoga do 20. prosinca 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 znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od 30. studenoga do 20. prosinca 2021.

ad 3.

Izvješće o provedenim izborima za izbor studentskih predstavnika u Skupštinu Studentskog zbora
Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće o novoizabranim studentskim predstavnicima u stručna
vijeća sveučilišnih odjela i Vijeće studija Povijest Jadrana i Mediterana; Zapisnik s konstituirajuće Skupštine Studentskog
zbora u novom sazivu od 13. prosinca 2021.; Dopis Studentskog zbora Senatu o provedenim izborima studentskih
predstavnika na sjednici Skupštine Studenztskog zbora održane 16. prosinca 2021.i prijedlog odluke Senata u vezi s
potrvdom novoizabranih studentskih predstavnika.
Uvodno izvješće: D. Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.
2.

3.

4.

Prihvaća se Izvješće Izbornog povjerenstva o izborima za predstavnike studenata u Skupštinu Studenstkog
zbora Sveučilišta u Dubrovniku koji su se održali 30 studenoga 2021. i 8. prosinca 2021.
Antonela Đuraš, predsjednica Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku i Stefani Ivanic, zamjenica
predsjednice Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku potvrđuju se za članice Senata Sveučilišta u
Dubrovniku za mandatno razdoblje od dvije godine, počevši od 180. sjednice Senata održane 20. prosinca
2021.
Na prijedlog Skupštine Studentskog zbora, za mandatno razdoblje od dvije godine, počevši od 20. prosinca
2021., imenuju se:
Stjepan Protić
- za člana Savjeta Sveučilišta u Dubrovniku
Stefani Ivanic
- za članicu Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik (do 31. ožujka 2023.)
Matej Bašica
- za člana Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Dubrovniku i
Nevenka Tokić - za članicu Povjerenstva za e - učenje Sveučilišta u Dubrovniku.
Antonia Kunjašić, studentska pravobraniteljica, pozivat će se na sjednice i sudjelovat će u radu Senata, bez
prava glasa.

ad 4.
a) Donošenje Financijskog plana Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Financijskog plana Sveučilišta u Dubrovniku za 2022.
godinu i projekcija Financijskog plana za 2023. i 2024. godinu
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se Financijski plan Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu s projekcijom Financijskog plana za 2023. i 2024.
godinu.
Financijski plan za 2022. godinu i projekcija Financijskog plana za 2023. i 2024. godinu prilažu se ovom zapisniku i
čine njegov sastavni dio.

b) Donošenje Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Financijskog plana Studentskog zbora Sveučilišra u
Dubrovniku za 2022. godinu
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Financijski plan Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu.
Financijski plan se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
ad 5.

Donošenje Plana ljudskih resursa Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Plana ljudskih resursa Sveučilišta u Dubrovniku za 2022.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
PLAN UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU U 2022. GODINI
SVEUČILIŠNI ODJEL
POMORSKI ODJEL

INSTITUT ZA MORE I PRIOBALJE

ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU
EKONOMIJU

ODJEL ZA PRIMIJENJENU EKOLOGIJU

NAPREDOVANJE ZAPOSLENIKA
1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju redovitog
profesora
1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju izvanrednog
profesora
5 zaposlenika u znanstveno nastavnom zvanju docenta
1 zaposlenik u nastavnom zvanju višeg predavača
1 zaposlenik u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika
1 zaposlenik u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika
1 zaposlenik u stručno zvanje stručnog savjetnika
3 zaposlenika u znanstveno nastavnom zvanju redovitog
profesora
3 zaposlenika u znanstveno nastavnom zvanju izvanrednog
profesora
1 zaposlenik u nastavnom zvanju višeg predavača
1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju redovitog
profesora
1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju izvanrednog
profesora

ODJEL ZA ELEKTROTEHNIKU I
RAČUNARSTVO

1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju redovitog
profesora
1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju docenta
1 zaposlenik u suradničkom zvanju asistenta
(zamjena za Irenu Brdar – raskid 31.08.2021.)

ODJEL ZA UMJETNOST I
RESTAURACIJU

1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju izvanrednog
profesora
1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju docenta
1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju docenta –
ponovni izbor

STUDIJ SESTRINSTVA

1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju docenta

TZK

1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju izvanrednog
profesora
1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju redovitog
profesora u trajnom zvanju
1 zaposlenik u znanstveno nastavnom zvanju docenta –
ponovni izbor
zapošljavanje jednog asistenta zamjena za mirovinu Silviju
Batoš -30.09.2022.
1 zaposlenik u nastavno zvanje profesora visoke škole
1 zaposlenik u nastavno zvanje višeg predavača – ponovni
izbor

ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU

CENTAR ZA JEZIKE

ad 6.

STUDIJ POVIJEST JADRANA I
MEDITERANA

4 zaposlenika u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog
profesora

ZAVOD ZA MEDITERANSKE KULTURE

1 zaposlenik u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog
profesora

Donošenje odluke o dodjeli godišnjih nagrada Sveučilišta u Dubrovniku za osobita postignuća u 2021. godini

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za dodjelu godišnjih nagrada Sveučilišta u
Dubrovniku za osobita postignuća u 2021. godini.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o dodjeli godišnjih nagrada
a)

Za osobita postignuća u nastavi i radu sa studentima (na prijedlog Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju):

1.
2.

Prof. dr. sc. Ivani Pavlić
Doc. dr. sc. Barbari Puh

b)

Za osobita postignuća u znanstveno – istraživačkom radu i to:

-

Za autorstvo znanstvenih radova objavljenih u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science (za najveći broj Q1
i Q2 radova i najveću ukupnu produkciju):

1.
2.
3.
4.
5.

Izv. prof. dr. sc. Nebojši Stojčiću za područje društvenih znanosti (7 Q1 i 1Q2 rad)
Prof. dr. sc. Branku Glamuzini za područje prirodnih znanosti ( 4 Q1 i 4Q2 rada)
Izv. prof. dr. sc. Adriani Lipovac za područje tehničkih znanosti (2Q1 rada)
Doc. dr. sc. Tatjani Dobroslavić za područje biotehničkih znanosti (2Q1 rada) i
Izv. prof. dr. sc. Marijani Pećarević za područje biotehničkih znanosti (2Q1 rada).

-

Za najcitiraniji znanstveni rad u WoS bazi:

1.
2.

Izv. prof. dr. sc. Nebojši Stojčiću (ukupan broj citata 27)
Izv. prof. dr. sc. Ivani Palunko (ukupan broj citata 27).

-

Za sveukupnu najvišu citiranost u WoS bazi

1.

Prof. dr. sc. Branku Glamuzini (190 citata)

-

Za voditeljstvo i /ili sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim kompetitivnim znanstveno-istraživačkim
projektima

1.

Dr. sc. Radi Gariću, znanstvenom suradniku (najveća ugovorena vrijednost znanstvenog projekta u visini od
1.850.000,00 kuna)

-

Za voditeljstvo i/ili sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim aktivnostima suradnje s institucijama i
gospodarstvom (stručni projekti)

1.

Izv. prof. dr. sc. Nebojši Stojčiću (najveća ugovorena vrijednost stručnog projekta u visini od 971.182,00
kuna)

c)

Za osobit doprinos radu i razvoju Sveučilišta zaposlenika u administrativnim službama(na prijedlog Zavoda
za mediteranske kulture)

1.

Sandi Desnica, dipl. ing. agr.

d)

Za osobit doprinos u radu i razvoju Sveučilišta ( na prijedlog rektora Sveučilišta u Dubrovniku)

1.

Doc. dr. sc. Zdravku Kedžu
II.

Dobitnicima godišnjih priznanja uručit će se povelje, a novčane nagrade uplatit će se na njihov račun.
Dobitnicima godišnjih priznanja isplatit će se nagrada u neto iznosima od po 1.000,00 kuna za svaku dobivenu nagradu,
neoporezivo, osim doc. dr. sc. Zdravku Kedžu, vanjskom suradniku Sveučilišta u Dubrovniku, kojemu će se nagrada u
navedenom iznosu isplatiti uz obračun doprinosa.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Za provedbu ove Odluke zadužuju se Služba za marketing (dodjela povelja) i Financijsko računovodstvena služba
Sveučilišta (uplata novčanih iznosa nagrade).

ad 7.

Donošenje Plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu Sveučilišta u
Dubrovniku od 14. prosinca 2021.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Plan izdavačke djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu

1.

Sveučilišni godišnjak, urednik: prof. dr. sc. Nikša Burum, e-izdanje.
Procjena troškova:
- honorar glavni urednik: 4.000,00 kn bruto

Ukupno: 4.000,00 kuna

2.

Znanstveni časopis Ekonomska misao i praksa, urednik: izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, tiskano izdanje.
Naklada: 400 primjeraka (2 broja x 200 primjeraka)
Procjena troškova:
- tisak:
21.250,00 kn (s pdv-om)
- honorari (glavni urednik, lektor, prevoditelj, doi):
33.000,00 kn bruto
Ukupno: 54.250,00 kn

3.

Znanstveni časopis za more i pomorstvo Naše more, urednik: prof. dr. sc. Srećko Krile, tiskano izdanje.
Naklada: 1000 primjeraka (3 broja x 300 primjeraka, special issue x 100 primjeraka)
Procjena troškova:
- tisak:
38.125,00 kn (s pdv-om)
- honorari (glavni urednik, lektor, prevoditelj, doi):
40.000,00 kn bruto
Ukupno: 78.125,00 kn

4.

Znanstveni časopis DIEM – Dubrovnik International Economic Meeting, urednik: prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak
Raguž, e-izdanje.
Procjena troškova:
- honorar glavni urednik: 8.000,00 kn bruto
Ukupno:
8.000,00 kn

5.

Časopis Suvremeni Mediteran, urednik: izv. prof. dr. sc. Davor Pauković, e-izdanje.
Procjena troškova:
- honorari (glavni urednik, lektor, prevoditelj): 14.400,00 kn bruto
Ukupno:

6.

14.400,00 kn

Doc. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp, dr. med. i sur.
Bol u kliničkoj praksi, udžbenik će biti dio obvezne literature za predmete: Ublažavanje boli; Terapija boli (po
prijedlogu stručnog studija Sestrinstvo), tiskano izdanje. Naklada: 100 primjeraka.
Procjena troškova:
- tisak:
7.500,00 kn (s pdv-om)
- honorari recenzenti:
3.000,00 kn bruto
- honorar autori:
6.000,00 kn bruto
Ukupno: 16.500,00 kn

7.

Izv. prof. dr. sc. Žarko Koboević
Upravljanje ljudskim potencijalima u pomorstvu, priručnik će biti dio obvezne literature za predmet:
Upravljanje ljudskim potencijalima u pomorstvu (po prijedlogu Pomorskog odjela), e-izdanje.
Procjena troškova:
- honorari recenzenti: 3.000,00 kn bruto
- honorar autoru: 6.000,00 kn bruto
Ukupno: 9.000,00 kn

8.

Doc. dr. sc. Nives Vidak
Business Communication in Shipping, udžbenik će biti dio obvezne literature za predmete: Poslovne
komunikacije u pomorstvu 1., Poslovne komunikacije u pomorstvu 2. i Engleski za brodostrojare 6. (po
prijedlogu Pomorskog odjela), tiskano izdanje. Naklada: 100 primjeraka.
Procjena troškova:
tisak:
5.875,00 kn (s pdv-om)
- honorari recenzenti:
3.000,00 kn bruto
- honorar autoru:
6.000,00 kn bruto
Ukupno: 14.875,00 kn

9.

Doc. dr. sc. Jasenka Maslek
Običaji i narodna vjerovanja na Pelješcu (prema zapisima Nikole Zvonimira Bjelovučića, znanstvena knjiga će
biti dio izborne literature za predmete: Historijska antropologija jadranskog i mediteranskog prostora,
Mikrohistorija i povijest svakodnevice, Tradicijska kultura Jadrana i Mediterana, tiskano izdanje.
Naklada: 150 primjeraka.
Procjena troškova:
tisak:
9.625,00 kn (s pdv-om)
- honorari recenzenti:
3.000,00 kn bruto
- honorar autoru:
6.000,00 kn bruto
Ukupno: 18.625,00 kn

-

-

10. Doc. dr. sc. Danijela Jemo

Praktikum za konzerviranje-restauriranje tekstila, udžbenik će biti dio obvezne literature za predmete: Uvod u
specijalistička usmjerenja-Tekstil, Konzerviranje i restauriranje tekstila II., Konzerviranje i restauriranje
tekstila III. i Konzerviranje i restauriranje i tekstila IV., e-izdanje.
Procjena troškova:
- honorari recenzenti:
3.000,00 kn bruto
- honorar autoru:
6.000,00 kn bruto
Ukupno: 9.000,00 kn

11. Izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, Univ. Prof. em. Dr. Ing. Peter Zimmermann

Transformacije Dubrovnika tijekom razdoblja austrijske uprave 1815.-1918., znanstvena knjiga će biti dio
izborne literature za predmete: Umjetnost 19. stoljeća u Hrvatskoj, Povijest moderne i suvremene umjetnosti,
tiskano izdanje. Naklada: 300 primjeraka.
Procjena troškova:
- tisak:
21.250,00 kn (s pdv-om)
- honorari recenzenti:
3.000,00 kn bruto
- honorar prevoditelju:
15.000,00 kn bruto
* Napomena: knjiga će se dijelom financirati iz VIF sredstava autorice (8.500 kn) te će autorica tražiti od Matice
Hrvatska sredstva za objavu naših knjiga na stranim jezicima i aplicirati će na natječaj za potpore izdavaštvu
Grada Dubrovnika. Predviđeni trošak Sveučilištu neće biti veći od 20.000,00 kn.
_____________________________________________________________________________________________

12. Doc. dr. sc. Mara Marić (suizdavaštvo s Maticom Hrvatskom, ogranak Dubrovnik) Maximilian's Garden on the
Island Lokrum, znanstvena knjiga na engleskom jeziku namjenjena inozemnim studentima, znanstvenicima,
zainteresiranom čitateljstvu, te će biti dio obvezne literature za izborne predmete: Povijesni vrtovi Mediterana,
Zaštita i obnova vrtne baštine (po prijedlogu Zavoda za mediteranske kulture), tiskano izdanje.
Naklada: 250 primjeraka.
Procjena troškova:
a.) Sveučilište u Dubrovniku:
- honorari recenzenti:
3.000,00 kn bruto
- honorar autor:
6.000,00 kn bruto
Ukupno: 9.000,00 kn
b.) Donatori:
- prijevod
- dizajn naslovnice
- tisak

cca 50.000,00 kn (s pdv-om)
cca 8.750,00 kn (s pdv-om)
cca 31.250,00 kn (s pdv-om)

Ukupno: 90.000,00 kn

13. Izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. prim. i sur.*

Kirurgija i kliničko sestrinstvo, udžbenik će biti dio obvezne literature za predmete: Kirurgija u kliničkom
sestrinstvu; Ortopedija i traumatologija; Urologija; Kirurgija, traumatologija, ortopedija (po prijedlogu
stručnog studija Sestrinstvo), tiskano izdanje. Naklada: 300 primjeraka.
Procjena troškova:
- tisak:
37.500,00 kn (s pdv-om)
- honorari recenzenti:
3.000,00 kn bruto
* Napomena: knjiga će se dijelom financirati iz autorovih vanjskih izvora financiranja.
______________________________________________________________________________________________

ad 8.
Donošenje odluke po zahtjevu za uporabu sveučilišnog znaka za Book of Abstracts of the 39th Meeting of
the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, urednika Nenada Jasprice, Željka Škvorca i Daniela
Krstonošića
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu Sveučilišta u
Dubrovniku od 14. prosinca 2021.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Odobrava se uporaba znaka (loga) Sveučilišta u Dubrovniku u Zborniku radova: Book of Abstracts of the 39th
Meeting of the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, urednika Nenada Jasprice, Željka Škvorca
i Daniela Krstonošića
ad 9.
Donošenje odluke o odobrenju tiskanja znanstvene autorske knjige "Maksimilijanovi vrtovi na otoku
Lokrumu" autorice Mare Marić
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu Sveučilišta u
Dubrovniku od 14. prosinca 2021.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Odobrava se izdavanje znanstvene autorske knjige "Maksimilijanovi vrtovi na otoku Lokrumu" autorice dr. sc. Mare
Marić, a u sunakladništvu Sveučilišta u Dubrovniku i Matice hrvatske, Ogranak Dubrovnik.
ad 10.
Donošenje odluke o zamolbi za uporabu sveučilišnog znaka i prijedlogu da se knjiga "Operacijski
menadžment" autorâ: Martine Briš Alić, Dragane Grubišić, Marije Kaštelan Mrak, Marije Martinović, Jasne Prester
i Nenada Vretenara prihvati kao udžbenik Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu Sveučilišta u
Dubrovniku od 14. prosinca 2021.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Odobrava se uporaba znaka (loga) Sveučilišta u Dubrovniku u knjizi: "Operacijski menadžment" autorâ: Martine
Briš Alić, Dragane Grubišić, Marije Kaštelan Mrak, Marije Martinović, Jasne Prester i Nenada Vretenara.
Knjiga „Operacijski menadžment“ prihvaća se za udžbenik Sveučilišta u Dubrovniku.
ad 11.

Donošenje odluke o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog
centra Dubrovnik

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog
centra Dubrovnik koju je donijelo Upravno vijeće Studentskog centra Dubrovnik 17. studenoga 2021. i Pročišćeni tekst
Statuta Studentskog centra Dubrovnik
Uvodno izvješće: M. Potrebica

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Studentskog centra Dubrovnik koju je
donijelo Upravno vijeće Studentskog centra Dubrovnik na svojoj 162. sjednici održanoj 17. studenoga 2021.
Statutarna odluka prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

ad 12.

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za izradu pročišćenih tekstova općih akata upravnih tijela
Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za imenovanje stalnog Povjerenstva Sveučilišta u Dubrovniku
za izradu pročišćenih tekstova općih akata.
Uvodno izvješće: D. Ivušić
U raspravi su sudjelovali: T. Svilokos, M. Potrebica, N. Burum i T. Bilas
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za izradu pročišćenih tekstova općih akata Sveučilišta u Dubrovniku u sastavu:
Glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednik Povjerenstva,
Akademski tajnik Sveučilišta u Dubnrovniku, član
Prorektor za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku, član.
Povjerenstvo se obvezuje izraditi pročišćene tekstove važećih pravilnika, odluka, naputaka i drugih općih akata
donesenih u proteklom razdoblju te nakon svake nove izmjene i /ili dopune općih akata izraditi i objaviti pročišćeni
tekst u repozitoriju „Dokumenti“ na službenim web stranicama Sveučilišta u Dubrovniku.

ad 13.

Donošenje odluke o odobrenju otpisa knjižnične građe u Knjižnici za tehničke i biotehničke znanosti.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Popis dotrajale građe (oštećene, istošene uporabom i sl.) predložene
za otpis u 2021.; Popis uništene građe (otuđene, izgubljene, nevraćene – stara zaduženje i sl.) predložene za otpis u 2021.
godini; Popis uništenih knjiga (neupotrebljiva građa zbog poplave u skladišnom prostoru) predloženih za otpis u 2021.
godini;Popis uništenih časopisa (izgubljenih, nevraćenih i sl.) predloženih za otpis u 2021. godini; Zapisnik Povjerenstva o
provedenom otpisu knjižnične građe u knjižnici za tehničke i biotehničke znanosti Sveučilišta u Dubrovniku od 15. prosinca
2021.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Otpisuje se 370 monografija po svim osnovama otpisa i 82 sveščića časopisa u Knjižnici za tehničke i biotehničke
znanosti Sveučilišta u Dubrovniku u ukupnoj vrijednosti od 904,00 kune, a prema popisu Povjerenstva za otpis
knjižne građe.
ad 14.

Donošenje odluke o ponovnom izboru dr. sc. Mladena Miškulina u naslovno znanstveno nastavno zvanje
docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana
ortopedija (3.02.20)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje
temeljnih medicinskih znansoti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i
farmacije od 13. prosinca 2013. kojom se dr. sc. Mladen Miškulin izabire u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti i Izvješće Povjerenstva za provedbu
postupka po natječaju od 29. studenoga 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Mladen Miškulin ponovno se izabire u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ortopedija (3.02.20) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 15.

Donošenje odluke o ponovnom izboru mr. sc. Andra Vlahušića u naslovno nastavno zvanje predavača za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno
zdravstvo (3.03.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju od 29.
studenoga 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mr. sc. Andro Vlahušić ponovno se izabire u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno zdravstvo (3.03.02) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
ad 16. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana
ribarstvo (4.01.14)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u
Dubrovniku za raspisivanje natječaja od 9. prosinca 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju
za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14).
ad 17.
a) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika (6.03.05) za predmet Njemački jezik
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za
raspisivanje natječaja od 9. prosinca 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana germanistika (6.03.05) za predmet Njemački jezik.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora i ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
dr. sc. Sandra Didović Baranac, viši predavač, predsjednica,
dr. sc. Nikolina Božinović, prof. visoke škole, članica i
mr. sc. Lia Dragojević, viši predavač, članica.
b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04) za predmet Talijanski jezik.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za
raspisivanje natječaja od 9. prosinca 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04) za predmet Talijanski jezik.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora i ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:
dr. sc. Lucijana Leoni, prof. vis. šk., predsjednica
Zrinka Friganović Šain, predavač, članica i
dr. sc. Zrinka Režić Tolj, viši predavač, članica.
Zaključeno u 12,50 sati.
Predsjednik Senata
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

