Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 250-1/22
U Dubrovniku, 2. ožujka 2022.
Zapisnik
sa 182. sjednice Senata održane 2. ožujka 2022. održane elektroničkim putem (platforma Zoom),
s početkom u 13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Brautović, M., Burum, N., Dobroslavić, T., Đuraš, A.,
Emanuele, L., Garić, R., Lobaš Kukavičić, I., Miličević, M., Milić Beran, I., Pauković, D., Svilokos, T., Šuman Tolić, M.,
Vujičić, S. i Žubrinić, K.
Odsutni: Bratoš Cetinić, A. (OP), Đurđević Tomaš, I. i Ivanic, S.,
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., akademski
tajnik Trpin, M. i studentska pravobraniteljica Kunjašić, A.
Senat je jednoglasno prihvatio sljedeći
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Prihvaćanje zapisnika sa 181. sjednice održane 26. siječnja 2022.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 26. siječnja do 2. ožujka 2022.
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu
u Dubrovniku
Donošenje odluke o prihvaćanju financijskih izvješća za 2021. godinu:
a) Sveučilišta u Dubrovniku
b) Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje:
a) Pravilnika o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2021. na
Sveučilištu u Dubrovniku
b) Pravilnik o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2022. na Sveučilištu
u Dubrovniku
Donošenje odluke o iznosu financijske potpore koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga i autorima
objavljenih znanstvenih radova.
Donošenje odluka o konačnim rang listama za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2021. / 2022. godinu:
a) najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku (A stipendije) i
b) studentima slabijeg socijalno - ekonomskog statusa ( E stipendije)
Utvrđivanje prijedloga za dodjelu Rektorovih nagrada za studentska stručna, znanstvena i umjetnička postignuća
Imenovanje članova Uredništva časopisa „Naše More“
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu
Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za obranu doktorskog rada doktoranda Tonija Ćosića „Uloga imigracija
u inicijalnoj fazi demografske tranzicije na primjeru Grada Zagreba od 1860 do 1900. godine“ izrađenog pod
mentorstvom prof. dr. sc. Božene Vranješ Šoljan
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Marije Bečić u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06)
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Iva Šperande u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05)
Donošenje odluke o izboru u naslovno nastavno zvanje predavača:
a) Matilde Gjurgjević, mag., za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika (6.03.05)
b) Marine Missoni Barišić, prof., za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika
(6.03.04)
c) Antonija Matešića, mag.oec. i Cvijete Djevojić, mag. oec. za područje društvenih znanosti, polje ekonomija grana
trgovina i turizam (5.01.07)
Donošenje odluke o raspisavanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za:
a) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologija (5.10)
c) znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14)

16. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
17. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09)
18. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u zvanje stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog
obrazovanjaza znanstveno područje prirodne znanosti, polje biologija (1.05)
19. Donošenje odluke u vezi s natječajem za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika (5.01.08) objavljenim u NN 134/21.

ad 1.

Prihvaćanje zapisnika sa 181. sjednice održane 26. siječnja 2022.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 181. sjednice održane 26. siječnja 2022. godine.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 181. sjednice Senata održane 26. siječnja 2022.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 26. siječnja do 2. ožujka 2022.

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 26. siječnja do 2. ožujka 2022.
ad 3.
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa na
Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Upute MZO za postupak izmjene odobrenih studijskih programa od 9.
lipnja 2021., Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa na
Sveučilištu u Dubrovniku, Prilog Pravilniku – obrasci za unos podataka.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica i M. Trpin
U raspravi je sudjelovala: L. Emanuele
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu u Dubrovniku
Članak 1.
U Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu u Dubrovniku (105. sjednica
Senata od 23. rujna 2013., 113. sjednica od 6. lipnja 2014. – u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 2. mijenja se
stavak 1. koji glasi:
(1) Ovlašteni predlagatelj novoga studijskoga programa ili izmjena i dopuna postojećeg studijskog programa
može biti:
− jedna ili više sastavnica Sveučilišta
− sveučilišna sastavnica s drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu
− Senat.
Članak 2.
U članku 3. stavku 1. nakon riječi „izrade programa“ dodaje se zarez i riječi „a uz prethodnu suglasnost Rektora,“.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
“(2) Nakon što Senat donese pozitivnu odluku sukladno prethodnom stavku, predlagatelj može pristupiti
izradi elaborata studijskog programa.
Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

“(3) Elaborat o studijskom programu razmatra se na Stručnom vijeću sastavnice koje o njemu može dati
pozitivno ili negativno mišljenje. Ako je mišljenje negativno, postupak predlaganja studijskog programa se obustavlja.
(4) Nakon što Stručno vijeće sastavnice donese pozitivno mišljenje o Elaboratu o studijskom programu, čelnik
sastavnice podnosi Povjerenstvu za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo), putem Ureda za kvalitetu, zahtjev za vrednovanje novoga studijskog programa. Danom podnošenja
zahtjeva započinje postupak vrednovanja novoga studijskog programa.“.
Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:
„(5) Zahtjev iz prethodnog stavka dostavlja se najmanje osam (8) mjeseci prije početka nastave u akademskoj
godini u kojoj se planira početak izvođenja predloženog studija, a obvezni su mu prilozi:
− prethodna suglasnost Rektora
− pisana podrška Senata
− pozitivno mišljenje Stručnog vijeća sastavnice o elaboratu o studijskom programu
− elaborat o studijskom programu na hrvatskom i engleskom jeziku
− financijska evaluacija o projekciji troškova i izvorima financiranja predloženoga studijskog programa
odnosno podatci potrebni za izradu financijske evaluacije troškova pokretanja i izvođenja studija
− studija o opravdanosti izvođenja novog studija u skladu s odgovarajućim strateškim dokumentima,
u dva tiskana primjerka i u elektroničkom obliku (na USB-u ili CD-u).
Stavak 4. briše se.
U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. brišu se riječi „studiju o opravdanosti izvođenja novog studija u skladu
s odgovarajućim strateškim dokumentima Sveučilišta te”.
Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:
„(7) Ured za kvalitetu dostavlja financijsku evaluaciju Upravi Sveučilišta na prethodnu suglasnost prije početka
postupka vrednovanja.“.
Stavak 7. briše se.
Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 8. mijenja se i glasi:
“(8) Elaborat o studijskom programu i financijska evaluacija predloženoga studijskog programa izrađuju se
na obrascima Sveučilišta koji se nalaze u prilogu ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio.
Stavak 9. mijenja se i glasi:
„(9) Ured za kvalitetu provjerava urednost zaprimljenoga zahtjeva te ako je zahtjev uredan, prosljeđuje ga
predsjedniku Povjerenstva u roku od osam dana od zaprimljenoga zahtjeva, zajedno s cjelokupnom dokumentacijom
iz članka 3. stavka 5. ovog Pravilnika. Predsjednik Povjerenstva saziva sjednicu i dostavlja svim članovima Povjerenstva
zaprimljenu dokumentaciju.“
Iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:
„(10) Uprava Sveučilišta donosi mišljenje o financijskoj evaluaciji iz stavka 5. ovog članka i održivosti studija
u sklopu strateških ciljeva i financijskih mogućnosti Sveučilišta, koje može biti pozitivno ili negativno. Ako je mišljenje
negativno, postupak vrednovanja se obustavlja.“.
Stavak 8. briše se.
Stavak 10. postaje stavak 11. te se mijenja i glasi:
„(11) Ako Povjerenstvo utvrdi da dokumentacija iz stavka 5. ovog članka sadrži neki bitan formalni
nedostatak koji onemogućuje postupanje ili je nerazumljiva ili nepotpuna, donijet će zaključak kojim će pozvati
predlagatelja da nedostatak otkloni i za to mu odrediti primjereni rok. Ako predlagatelj u ostavljenom roku ne otkloni
nedostatak, Povjerenstvo će posebnom odlukom odbaciti zahtjev.“.
Članak 3.
U članku 5. stavku 1. stavak 2. se mijenja i glasi:
„(2) Recenzenti se imenuju iz redova nastavnika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje ili umjetničkonastavno zvanje za sveučilišne studije odnosno znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje za stručne studije na
osnovi svojih znanstvenih i stručnih kompetencija u polju odnosno području iz kojeg je predloženi studijski program.
Recenzentom se ne može imenovati zaposlenik Sveučilišta ili bivši zaposlenik Sveučilišta.“

U stavku 6. iza riječi „priznavanju stručnih kvalifikacija“ dodaju se zarez i riječi „Direktive 2013/55/EU Europskog
parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija“.
Članak 4.
U članku 6. mijenja se stavak 6. koji glasi:
(6) Povjerenstvo će izraditi Prethodnu procjenu i mišljenje o studijskom programu iz kojeg treba biti
razvidno:
− da se studijski program može izvoditi u predloženom obliku
− da se studijski program može izvoditi uz izvjesne prilagodbe
− da se studijski program ne može izvoditi u predloženom obliku.
Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8. i 9. koji glase:
„(7) Povjerenstvo će predložiti Senatu prihvaćanje studijskog programa ako procijeni da se studijski program
može izvoditi u predloženom obliku.
(8) Povjerenstvo će predložiti Senatu odbijanje studijskog programa ako procijeni da se studijski program ne
može izvoditi u predloženom obliku.
(9) Ako Povjerenstvo procijeni da se studijski program može izvoditi uz izvjesne prilagodbe, zatražit će od
podnositelja zahtjeva da izvrši tražene prilagodbe i za to mu odrediti primjereni rok koji ne može biti duži od 60 dana.
Ako Povjerenstvo utvrdi da podnositelj zahtjeva po proteku roka nije izvršio tražene prilagodbe predložiti će Senatu
odbijanje zahtjeva.“.
Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 10.
Članak 5.
U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:
„(1) Na prijedlog Povjerenstva i uz suglasnost rektora, odluku o prihvaćanju studijskog programa donosi
Senat.“.
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
„(2) Ako je iz prethodne procjene i mišljenja Povjerenstva razvidno da studijski program ne udovoljava u
potpunosti mjerilima iz pravilnika iz članka 3. stavka 5., ali im udovoljava u mjeri dovoljnoj za prihvaćanje prijedloga
studija, Senat određuje rok u kojem je potrebno ispraviti uočene nedostatke.“.
Članak 6.
U članku 8. stavku 2. podstavku 2. riječi „na zahtjev“ zamjenjuju se riječima „uz odobrenje“.
U stavku 3. iza riječi „upisnik“ brišu se riječi „iz prethodnog stavka“ i dodaju riječi „studijskih programa
Ministarstva znanosti i obrazovanja“.
Članak 7.
Iznad članka 11. dodaje se novi naslov koji glasi: „IZMJENE I/ILI DOPUNE STUDIJSKOG PROGRAMA“.
Članak 8.
Mijenja se članak 11. koji glasi:
„Vrste izmjena i/ili dopuna studijskog programa:
1.
2.
3.
4.

Manje izmjene i/ili dopune studijskog programa
Srednje izmjene i/ili dopune studijskog programa
Veće izmjene i/ili dopune studijskog programa
Bitne (supstancijalne) izmjene i/ili dopune studijskog programa.“.

Članak 9.
Iza članka 11. dodaje se novi članak 12. koji glasi:
„(1) Izmjene i/ili dopune koje se iskazuju postotnom vrijednošću (ubrajaju se u postupak izmjena/dopuna
ECTS bodova) studijskoga programa, a o kojima odlučuje Senat na prijedlog Stručnog vijeća sastavnice, su:
− uvođenje novoga ili ukidanje postojećega obveznog predmeta
− izmjene/dopune sadržaja obveznog predmeta koje utječu na ishode učenja predmeta
− spajanje dva ili više obveznih predmeta u jedan obvezni predmet i obrnuto
− izmjena ishoda učenja obveznoga predmeta,
− povećanje ili smanjenje broja ECTS bodova obaveznoga predmeta
− povećanje ili smanjenje broja kontakt sati za obvezni predmet za različite oblike nastave (predavanje,
vježbe, seminari).
(2) Izmjene i/ili dopune studijskog programa o kojima odlučuje Stručno vijeće sastavnice, a koje se ne
iskazuju postotnom vrijednošću (ne ubrajaju se u postupak izmjene ECTS bodova) studijskoga programa su:
− promjena nositelja predmeta
− izmjena/dopuna uvjeta upisivanja i/ili polaganja predmeta
− aktiviranje i deaktiviranje pojedinoga izbornog predmeta predviđenog studijskim programom s
obzirom na iskazani interes studenata i financijsko-organizacijsku ekonomičnost
− izmjena opterećenja studenata različitim vrstama obveza na obveznom ili izbornom predmetu unutar
predviđenoga broja ECTS bodova
− promjena semestra u kojem se predmet izvodi unutar studijske godine
− preraspodjela broja kontakt sati nastave za različite oblike nastave unutar predviđenog broja sati
− izmjena načina vrednovanja studenata u sklopu predmeta
− ažuriranje popisa literature
− ažuriranje činjeničnih informacija, na primjer ažuriranje zvanja i životopisa nastavnika, URL-ova.
(3) Izmjene i dopune studijskog programa o kojima odlučuje Senat na prijedlog Stručnog vijeća sastavnice, a
koje se ne iskazuju postotnom vrijednošću (ne ubrajaju se u postupak izmjene ECTS bodova) studijskoga programa
su:
− izmjena uvjeta upisa na studij
− izmjene u nazivima predmeta bez promjene njihovog sadržaja
− uvođenje novoga ili ukidanje postojećega izbornog predmeta
− spajanje dva izborna predmeta u jedan izborni predmet i obrnuto
− izmjena/dopuna ishoda učenja izbornog predmeta
− povećanje ili smanjenje broja kontakt sati za izborni predmet za različite oblike nastave (predavanje,
vježbe, seminari)
− povećanje ili smanjenje bodova izbornog predmeta
− pojašnjenje postojećeg sadržaja predavanja, uključujući varijacije sadržaja pojedinih predavanja,
vježbi i seminara ili specifične načine izvođenja koje se javljaju unutar modula, bez odstupanja od
ukupne odobrene specifikacije modula
− manje izmjene/dopune sadržaja obveznog predmeta koje ne utječu na ishode učenja predmeta
− izmjene/dopune sadržaja izbornog predmeta
− promjena studijske godine u kojoj se predmet izvodi
− uvođenje novog modula studija te zamjena ili ukidanje postojećeg modula studija.
(4) Ako se u odnosu na ranije doneseni studijski program ishodi učenja ne mijenjaju, nego se samo
metodološki i terminološki prevode u odgovarajuće termine radi usklađivanja sa zahtjevima propisanima u relevantnim
dokumentima koji se tiču opisnica ishoda učenja, takve se preinake ne izražavaju postotnom vrijednošću.
(5) Ako se za isti predmet predlaže više kategorija izmjena, relevantan je onaj postotak izmjena koji je
predviđen za kategoriju promjene s većim faktorom utjecaja.
(6) Kao početna verzija studijskog programa u odnosu na koju se izračunava udio daljnjih izmjena i/ili
dopuna, uzima se:

−
−

zadnja odobrena verzija studijskog programa za koji su ishođene najmanje dvije pozitivne recenzije
ili
verzija studijskog programa koja je bila predmet vrednovanja u reakreditacijskom postupku i koja
je upisana u sustav MOZVAG (ako je postupak reakreditacije rezultirao izdavanjem potvrde o
ispunjavanju propisanih uvjeta).“
Članak 10.

Članak 13. mijenja se i glasi:
„(1) Zahtjev za vrednovanjem izmjena i/ili dopuna istog studijskog programa podnositelj ima pravo podnijeti
najranije u roku od godinu dana od donošenja odluke Senata o donošenju studijskog programa ili prethodnih izmjena
i/ili dopuna studijskog programa.
(2) Iznimno, ako su se prethodno zahtijevane i odobrene izmjene/dopune studijskog programa odnosile na
promjenu kadrovskih i prostornih uvjeta za izvođenje studija, promjenu načina izvedbe studijskog programa i/ili
promjenu optimalnog broja studenata, bez istodobne promjene drugih sadržaja studijskog programa, moguće je
zahtijevati druge izmjene i dopune studijskog programa i prije isteka navedenog roka, no ne više od jednom u istoj
akademskoj godini.
(3) Odluka o izmjenama i/ili dopunama studijskoga programa mora biti donesena i objavljena prije početka
akademske godine u kojoj se izmjene/dopune počinju primjenjivati.
(4) Odluka o izmjeni i/ili dopuni studijskog programa o kojima odlučuje Stručno vijeće sastavnice dostavlja
se Uredu za kvalitetu zajedno s pripadajućom dokumentacijom uz opis provedenih izmjena i/ili dopuna, radi praćenja
i evidencije studijskih programa te koordiniranja upisa promjena u odgovarajući upisnik studijskih programa prema
potrebi.
(5) Nakon odluke o izmjenama i/ili dopunama studijskog programa koje utječu na podatke upisane u Upisnik
studijskih programa i/ili sustav MOZVAG, Sveučilište podnosi zahtjev :
− Ministarstvu znanosti i obrazovanja za upis promjena u Upisnik studijskih programa
− Agenciji za znanost i visoko obrazovanje za omogućavanje unosa promjena u sustav MOZVAG.
(6) Sastavnica Sveučilišta objavljuje pročišćene verzije studijskih programa preddiplomskog i diplomskog
studija na mrežnim stranicama sastavnice prije početka akademske godine u kojoj se izmijenjeni i dopunjeni studijski
program počinje izvoditi.
(7) Sastavnica Sveučilišta objavljuje pročišćene verzije studijskog programa poslijediplomskog studija na
mrežnoj stranici sastavnice prije objave natječaja za upis nove generacije na taj studij.“.

Članak 11.
Mijenja se naziv iznad dosadašnjeg članka 11. koji se sada nalazi iznad članka 14. i glasi „Manje izmjene i/ili dopune
studijskog programa“.
Članak 12.
Dosadašnji članak 12. postaje članak 14. te se mijenja i glasi:
„Članak 14.
(1) Manje izmjene i/ili dopune studijskog programa su sadržajne promjene programa kojima se ne mijenjaju
bitno studijski program, ishodi učenja i završne kompetencije studenata, a odnose se na:
− izmjene i/ili dopune članka 12. stavka 1. ovog Pravilnika to jest uvođenje, izmjenu ili ukidanje predmeta
čiji zbroj ECTS bodova ukupno iznosi 20% ili manje svih ECTS bodova studijskog programa)
− izmjene i/ili dopune iz članka 12. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika.
(2) Pri manjim izmjenama i dopunama predmeti čiji zbroj ECTS bodova ukupno iznosi 80% svih ECTS bodova
cjelokupnog studijskog programa ne smiju biti promijenjeni te stoga ne zahtijevaju dodatno vanjsko vrednovanje.
(3) Zahtjev za vrednovanjem manjih izmjena i/ili dopuna studijskog programa koji se sastoji od izmjene i/ili
dopune iz članka 12. stavka 1. i 3. ovog Pravilnika sastavnica Sveučilišta podnosi Uredu za kvalitetu. Uz zahtjev
predlagatelj dostavlja detaljan opis izmjena i/ili dopuna studijskog programa.

(4) Uredan zahtjev iz prethodnog stavka Ured za kvalitetu dostavlja Povjerenstvu u roku 8 dana od zaprimanja
koje u roku od 30 dana upućuje mišljenje Senatu s prijedlogom da se zahtjev za izmjenama i/ili dopunama studijskog
programa prihvati ili odbije.
(5) Zahtjev za vrednovanjem manjih izmjena i dopuna studijskog programa dostavlja se na sveučilišnom obrascu
za izmjene i dopune studijskog programa uz koji se mora priložiti cjelokupna, pročišćena verzija studijskog programa,
koja obuhvaća dotadašnju prihvaćenu verziju studijskog programa te unesene izmjene i dopune koje se predlažu.
(6) Odluku o manjim izmjenama i/ili dopunama studijskog programa donose Stručna vijeća sastavnice odnosno
Senat Sveučilišta na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom.“.
Dosadašnji članak 14. briše se.
Članak 13.
Iznad članka 15. dodaje se novi naslov koji glasi: „Srednje izmjene i/ili dopune studijskog programa“.
Članak 14.
Članak 15. mijenja se i glasi:
“(1) Srednje izmjene i/ili dopune studijskog programa su sadržajne promjene programa koji se odnose na:
−
−

uvođenje, izmjenu ili ukidanje predmeta čiji zbroj ECTS bodova ukupno iznosi u rasponu više od 20% do
uključivo 50% svih ECTS bodova studijskog programa
izmjene i/ili dopune do najviše jedne trećine ishoda učenja na razini studijskog programa.

(2) Zahtjev za vrednovanjem srednjih izmjena i/ili dopuna studijskog programa sastavnica Sveučilišta podnosi
Uredu za kvalitetu. Uz zahtjev predlagatelj dostavlja detaljan opis izmjena i/ili dopuna studijskog programa.
(3) Zahtjev za vrednovanjem srednjih izmjena i dopuna studijskog programa dostavlja se na sveučilišnom
obrascu za izmjene i dopune studijskog programa uz koji se mora priložiti cjelokupna, pročišćena verzija studijskog
programa, koja obuhvaća dotadašnju prihvaćenu verziju studijskog programa te unesene izmjene i dopune koje se
predlažu.
(4) Uredan zahtjev za vrednovanjem srednjih izmjena i/ili dopuna studijskog programa Ured za kvalitetu
dostavlja u roku 8 dana od zaprimanja Povjerenstvu koje imenuje najmanje jednog recenzenta i dostavlja mu zahtjev
za vrednovanjem, važeći studijski program i detaljan opis predloženih izmjena i/ili dopuna studijskog programa.
Prilikom imenovanja recenzenata primjenjuju se odredbe članka 5. stavka 2. ovog Pravilnika.
(5) Recenzent izrađuje recenziju sukladno članku 5. stavku 4. ovog Pravilnika.
(6) Na temelju zaprimljene recenzije, Povjerenstvo donosi mišljenje iz članka 6. stavka 6. ovoga Pravilnika i
postupa sukladno članku 6. stavcima 7. do 10. ovoga Pravilnika.
(7) Odluku o srednjim izmjenama i/ili dopunama studijskog programa donosi Senat.“.
Članak 15.
Iznad članka 16. Pravilnika dodaje se novi naslov koji glasi: „Veće izmjene i/ili dopune studijskog programa“.
Članak 16. mijenja se i glasi:
„(1) Veće izmjene i/ili dopune studijskog programa odnose se na sadržajne promjene programa kojima se u
znatnijoj mjeri mijenjaju obvezni predmeti, ishodi učenja i njihove kvalifikacije, a sastoje se od:
− uvođenja, izmjene ili ukidanja predmeta čiji zbroj bodova iznosi više od 50% svih ECTS bodova
studijskog programa ili
− izmjene više od jedne trećine ishoda učenja na razini studijskog programa.
(2) Postupak vrednovanja većih izmjena i/ili dopuna studijskog programa provodi se uz odgovarajuću primjenu
članaka 3.- 7. ovoga Pravilnika.

(3) Kad program kumulativno dosegne izmjene/dopune veće od 50% u odnosu na onu verziju iz članka 12. stavka
6. ovog Pravilnika, umjesto pokretanja sljedećih izmjena/dopuna, pokreće se postupak vrednovanja studijskog
programa sukladno člancima 3. do7. ovoga Pravilnika.
(4) Ako se za to ispune uvjeti iz članka 17. ovog Pravilnika, veće izmjene i/ili dopune studijskog programa smatraju
se bitnim izmjenama i/ili dopunama te se u tom smislu provodi odgovarajući postupak sukladno članku 17. ovog
Pravilnika.
(5) Obavijest o većim izmjenama i/ili dopunama studijskog programa dostavljaju se:
−
−

Ministarstvu ako se radi o izmjeni podataka u izreci dopusnice/potvrde ili Upisniku studijskih
programa
Agenciji za znanost i visoko obrazovanje ako se radi o izmjeni podataka u informacijskom sustavu
MOZVAG.
Članak 16.

Iza članka 16. dodaje se novi naslov koji glasi: „Bitne izmjene i/ili dopune studijskog programa“ i novi članak 17. koji
glasi:
„(1) Bitne (supstancijalne) izmjene i/ili dopune studijskog programa su one izmjene koje se naznačuju u izreci
dopusnice/potvrde o upisu u Upisnik studijskog programa ili se odnose na podatke u Upisniku studijskih
programa.
(2) Bitnim izmjenama i dopunama studijskog programa osobito smatraju se one koje se odnose na:
− promjenu naziva studijskog programa
− promjenu mjesta izvođenja
− izvođenje postojećeg studijskog programa na novom dodatnom mjestu izvan sjedišta Sveučilišta
(dislocirani studij)
− izvođenje studijskog programa drugom jeziku (hrvatski ili strani jezik) različitom od onog na kojem
se izvodi postojeći odobreni studijski program,
− novi način izvođenja postojećeg studijskog programa (npr. online)
− pokretanja i izvođenja novog smjera postojećeg studijskog programa ako navedeno predviđa nove
upisne kvote
− promjenu predmetnosti studijskog programa (jednopredmetni u dvopredmetne i obrnuto) jer se
jednopredmetni i dvopredmetni studijski programi razlikuju po stjecanju ECTS bodova i vrsti
kvalifikacije.
(3) Bitne izmjene i/ili dopune postojećeg studijskog programa iz prethodnog stavka smatrat će se novim studijskim
programom u smislu upisa u Upisnik studijskih programa, zbog čega je nužno provesti dodatno vrednovanje.
(4) Postupak vrednovanja bitnih izmjena i/ili dopuna studijskog programa iz stavka 1. i stavka 2. podstavka 5., 6.
i 7. ovog članka provodi se uz odgovarajuću primjenu članka 15. ovoga Pravilnika.
(5) Iznimno, postupak vrednovanja bitnih izmjena i/ili dopuna studijskog programa iz stavka 2. podstavka
1.,2.,3. i 4. ovog članka provodi se uz odgovarajuću primjenu članka 14. ovoga Pravilnika.
(6) Predlagatelj vrednovanja bitnih izmjena i/ili dopuna studijskog programa, uz zahtjev za vrednovanje obvezno
dostavlja studiju opravdanosti iz članka 3. stavka 5. ovog Pravilnika.
(7) Pri vrednovanju bitnih izmjena i/ili dopuna studijskih programa iz stavka 1. i 2 ovog članka ovog Pravilnika,
Povjerenstvo procjenjuje jesu li ispunjeni sljedeći dodatni kriteriji radi provjere nužnih uvjeta za izvođenje
studijskog programa, i to:
− opravdanost pokretanja u odnosu na društvene potrebe
− analiza resursa i usklađenost s misijom i strateškim ciljevima
− usklađenost upisnih kvota s potrebama tržišta rada i kapacitetima visokih učilišta
− definiranje ključnih indikatora i mehanizama praćenja kvalitete
− odgovarajući nastavnički kapaciteti za realizaciju programa i stjecanje ishoda učenja
− prostor, oprema, infrastruktura

−
−

osiguranje nastavnih materijala na stranom jeziku (kod izvođenja studija na stranom jeziku)
osiguranje jezičnih kompetencija nastavnika za izvođenje nastave na stranom jeziku.

(8) Odluku o bitnim izmjenama i dopunama studijskog programa donosi Senat. U odluci Senata navodi se o
kojim se bitnim izmjenama i dopunama studijskog programa iz stavka 1. odnosno 2. ovog članka radi.
Članak 17.
Dosadašnji članci 17., 18., 19., 20. i 21. postaju članci 18., 19., 20., 21. i 22.
Članak 18.
U članku 20. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
„(2) Sastavni dio ovog Pravilnika čine:
−
−
−
−
−
−

obrazac Elaborat o studijskom programu
obrazac Financijska evaluacija studijskog programa
obrazac za izmjene i dopune studijskog programa
obrazac za recenziju studijskog programa
obrazac o sukobu interesa za recenzente
obrazac za podatke o recenzentu.

(3) Ovlašćuje se Povjerenstvo za usklađivanje obrazaca iz prethodnog stavka s važećim propisima i relevantnim
dokumentima donesenim na nacionalnoj razini.”.
Članak 19.
U cijelom tekstu Pravilnika o postupku vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu u Dubrovniku:
− riječi „Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta“ u određenom padežu zamjenjuju se riječima
„Ministarstvo znanosti i obrazovanja“,
− riječ „kolegij“ u određenom padežu zamjenjuje se riječju „predmet“
− riječ „odjel“ u određenom padežu zamjenjuje se riječju „sastavnica“.

Članak 20.
Postupci započeti prije stupanja na snagu ovog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku vrednovanja
studijskih programa na Sveučilištu u Dubrovniku Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Sveučilišta.

ad 4.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu:
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su popunjeni financijski obrasci za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca
2021. i to: Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika, Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i
izdacima, Bilanca na dan 31. prosinca 2021., Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o promjenama u
vrijdenostima i obujmu imovine i obveza i Izvještaj o obvezama.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Financijsko izvješće Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu.
Popunjeni obrasci Financijskog izvješća za 2021. prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
b) Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Financijsko izvješće Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za
2021. godinu.

Uvodno izvješće: A. Đuraš
U raspravi je sudjelovao: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Financijsko izvješće Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2021. godinu.

ad 5.
a) Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2021. na
Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje
znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2021. na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
U raspravi su sudjelovali: N. Stojčić, N. Burum, M. Miličević i M. Pećarević
Senat je većinom od 14 glasova, uz tri suzdržana glasa I. Milić Beran, S. Vujičić i A. Đuraš, donio
Pravilnik
o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2021.
na Sveučilištu u Dubrovniku.
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2021.
na Sveučilištu u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se raspodjela novčanih sredstava za sufinanciranje
znanstvene i umjetničke djelatnosti predviđenih Odlukom o programskom financiranju javnih visokih učilišta u
Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022 („Narodne novine“,
broj: 87/18).
(2) Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski
spol.
II. RASPODJELA SREDSTAVA
Članak 2.
(1) Sredstva za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti raspodjeljuju se u dvije kategorije:
fiksni dio i varijabilni dio.
(2) Fiksni dio čine sredstva koja se u unaprijed određenom iznosu raspoređuju na zaposlenike Sveučilišta koji
su izabrani u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena i suradnička zvanja, te zaposleni na pripadnim
radnim mjestima u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.
(3) Fiksni dio, u smislu prethodnog stavka, iznosi 2.500,00 kuna za zaposlenike u znanstveno-nastavnim i
umjetničko-nastavnim zvanjima, 1.000,00 kn za one u znanstvenim zvanjima, te 5.000,00 za zaposlenike u suradničkim
zvanjima (asistenti i poslijedoktorandi), kao i mlađe istraživače (doktorande i poslijedoktorande) zaposlene na
projektima isključivo na poslovima istraživanja na razdoblje od najmanje godinu dana.
(4) Zaposlenicima Sveučilišta koji nisu zaposleni u punom radnom vremenu dodijeliti će se fiksni dio sredstava
u iznosu proporcionalnom postotku radnog vremena na koji su zaposleni.
(5) Varijabilni dio čine sredstva koja se dodjeljuju na temelju znanstvene produktivnosti istraživača u zadnjih
pet godina. Točan iznos varijabilnog dijela sredstava koji se dodjeljuje pojedinom znanstveniku obračunava se prema
kriterijima iz članka 3. ovog Pravilnika.
Članak 3.
(1) Pri određivanju varijabilnog dijela sredstava koja se dodjeljuju pojedinom znanstveniku uzimaju se u obzir
znanstveni radovi objavljeni u razdoblju 2017.-2021. u časopisima i publikacijama indeksiranima u bazama Web of
Science i Scopus. U obzir se uzimaju radovi kojima je dodijeljen DOI broj (uključujući i online first objave). Svi
prijavljeni radovi moraju kao afilijaciju imati upisano Sveučilište u Dubrovniku, te moraju biti upisani u bazu Hrvatske
znanstvene bibliografije CROSBI.
(2) Objavljeni radovi iz prethodnog stavka boduju se ovisno citiranosti časopisa u znanstvenim bazama kao i
dodijeljenom kvartilu (Q1-Q4) prema InCites Journal Citation Reportsu (JCR) na sljedeći način:
24 boda za rad u časopisu unutar prvog kvartila (Q1) pripadne WoSCC kategorije,
12 bodova za rad u časopisu unutar drugog kvartila (Q2) pripadne WoSCC kategorije,
6 bodova za rad u časopisu unutar trećeg kvartila (Q3) pripadne WoSCC kategorije,
3 boda za rad u časopisu unutar četvrtog kvartila (Q4) pripadne WoSCC kategorije,
2 boda za rad u WoS bazi bez dodijeljenog čimbenika odjeka

1 bod za rad indeksiran u Scopusu u publikaciji s pridruženim čimbenikom odjeka, a koji nije indeksiran u bazi
Web of Science,
znanstvena knjiga se vrednuje s 20 bodova, a urednička knjiga ili poglavlje u knjizi se vrednuje s 10 bodova (u
ovu kategoriju ne ulaze udžbenici, objavljene doktorske disertacije i poglavlja u zbornicima znanstvenih
skupova).
(3) Ako je neki časopis iz prethodnog stavka indeksiran u više kategorija, za obračun se uzima najpovoljnija
kategorija za prijavitelja.
(4) Znanstveni rad s više autora koji su zaposlenici Sveučilišta se boduje na način da se ukupni broj bodova
raspoređuje na sve autore u jednakim dijelovima.
(5) Dodatno se boduje glavni ili dopisni autor na znanstvenom radu s više autora, i to s 10% od ukupnog broja
bodova za pojedini rad (2,4 boda za Q1 rad, 1,2 boda za Q2 rad itd.).
(6) Pri bodovanju znanstvene produkcije zaposlenika u području humanističkih znanosti i umjetničkom
području uzimaju se u obzir svi znanstveni radovi objavljeni u razdoblju 2017.-2021. u časopisima i publikacijama
indeksiranima u bazama Web of Science i Scopus bez obzira na dodijeljene kvartile, pri čemu se svaki rad u WoS bazi
boduje s 10 bodova, a svaki rad u Scopus bazi s 5 bodova.
(7) Pri određivanju varijabilnog dijela sredstava koji se dodjeljuje pojedinom umjetniku (zaposleniku u
umjetničko-nastavnom ili suradničkom zvanju u umjetničkom području) uzima se u obzir njegovo umjetničko
djelovanje u razdoblju 2017.-2021., koje se odnosi na izlagačku djelatnost u prostoru ili u organizaciji kulturnoumjetničkih institucija (galerije, muzeji) čiji je rad priznat od strane strukovnih udruga i organizacija. Izložbe mogu
biti samostalne, retrospektivne ili skupne (pod uvjetom da je izložba žirirana odnosno kurirana). U obzir se uzimaju i
realizirane javne skulpture/ instalacije u vanjskom ili nekom drugom javnom prostoru izabranom na javnom natječaju.
(8) Svaki takav rad iz prethodnog stavka vrednuje se određenim brojem bodova i to na sljedeći način:
24 boda za retrospektivnu izložbu u prostoru ili u organizaciji kulturno-umjetničkih institucija (galerije, muzeji)
čiji je rad priznat od strane strukovnih udruga i organizacija,
12 bodova za javnu skulpturu/ instalaciju u vanjskom ili nekom drugom javnom prostoru izabranu na javnom
natječaju,
6 bodova za samostalnu izložbu u prostoru ili u organizaciji kulturno-umjetničkih institucija (galerije, muzeji) čiji
je rad priznat od strane strukovnih udruga i organizacija,
3 boda za skupnu izložbu izložbu u prostoru ili u organizaciji kulturno-umjetničkih institucija (galerije, muzeji)
čiji je rad priznat od strane strukovnih udruga i organizacija.
-

Članak 4.
(1) Novčana vrijednost bodova iz prethodnog članka dobiva se dijeljenjem iznosa sredstava raspoređenih na
varijabilni dio s ukupnim brojem bodova dodijeljenih svim zaposlenicima.
(2) Zbrajanjem bodova po svim radovima dolazi se do ukupnog broja bodova dodijeljenih pojedinom
znanstveniku ili umjetniku.
(3) Varijabilni dio sredstava za pojedinog znanstvenika ili umjetnika dobije se množenjem njemu dodijeljenih
bodova s novčanom vrijednošću boda.
Članak 5.
(1) Po donošenju ovog Pravilnika Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta (u daljnjem
tekstu: Služba) objavljuje Poziv za podnošenje prijava za dodjelu sredstava za temeljno financiranje znanstvene i
umjetničke djelatnosti (poziv za varijabilni dio sredstava). Poziv obavezno sadrži rok za podnošenje prijava koji ne
može biti kraći od sedam dana.
(2) Zaposlenici Sveučilišta zainteresirani za dodjelu sredstava za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti
(varijabilni dio sredstava) podnose, sukladno Pozivu, prijavu/zahtjev na propisanom obrascu. Uz prijavu/zahtjev
zaposlenici obavezno prilažu i svu traženu dokumentaciju.
Članak 6.
(1) Nakon isteka roka za podnošenje prijava Služba pregledava pristigle prijave na temelju uvjeta propisanih
ovim Pravilnikom. U postupku pregleda prijava Služba može od podnositelja prijave zatražiti dodatna pojašnjenja ili
upotpunjavanje dokumentacije.
(2) Službi u pregledu prijava pomaže tročlano Povjerenstvo za pregled i procjenu prijava (čiji je član po funkciji
prorektor za međunarodnu suradnju i znanost) koje odlučuje o kategorizaciji prijavljenih radova u slučaju kada nije
nedvosmisleno jasno o kakvoj vrsti i kategoriji rada se radi. Povjerenstvo imenuje Senat na istoj sjednici na kojoj se
donosi i Pravilnik.
(3) O pregledu pristiglih prijava Služba sastavlja pisano izvješće i izrađuje nacrt prijedloga odluke za dodjelu
sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti.
(4) Pisano izvješće i nacrt prijedloga odluke, iz prednjega stavka, Služba dostavlja prorektoru za međunarodnu
suradnju i znanost Sveučilišta koji izrađuje prijedlog odluke za dodjelu sredstava za temeljno financiranje znanstvene
djelatnosti i o njoj obavještava podnositelje prijava.
(5) Podnositelj prijave koji smatra da mu je odlukom iz prethodnog stavka povrijeđeno pravo može, u roku od 3
radna dana od dana objave odluke, podnijeti prigovor Službi koja je u istom roku dužna dostaviti odgovor.
(6) Odluku o dodjeli varijabilnog dijela sredstava za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti, na prijedlog
prorektora za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta, donosi rektor.

(7) Podnositelj prijave koji smatra da mu je odlukom iz prednjega stavka povrijeđeno koje pravo, i koji je na tu
temu već bio uputio prigovor Službi, može u roku od 3 radna dana od dana objave odluke, podnijeti prigovor Senatu.
Odluka Senata po prigovoru konačna je.
Članak 7.
(1) Odluku o dodjeli fiksnog dijela sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti
donosi rektor na prijedlog prorektora za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta.
(2) Odluka rektora konačna je.
III. DOZNAKA SREDSTAVA, PRAĆENJE POTROŠNJE I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Članak 8.
Raspoloživa sredstva doznačuju se zaposlenicima Sveučilišta prema Odluci o dodjeli sredstava.
Članak 9.
Financijsko računovodstvena služba Sveučilišta prati tijek doznačenih sredstava i podnosi financijski izvještaj iz kojeg
će Senatu i Ministarstvu znanosti i obrazovanja biti vidljiv način njihova korištenja.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Izmjene i/ili dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik.

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.

b) Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2022. na
Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje
znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2022. na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
U raspravi su sudjelovali: M. Miličević, M. Pećarević, N. Stojčić i M. Šuman Tolić
Za prijedlog Pravilnika izjasnilo se 8 članova Senata (T. Bilas, N. Burum, T. Dobroslavić, L. Emanuele, I. Lobaš Kukavičić,
D. Pauković, T. Svilokos i M. Šuman Tolić, protiv 1 član (R. Garić), a 8 članova bilo je suzdržano (N. Antolović, T. Besjedica,
M. Brautović, A. Đuraš, I. Milić Beran, M. Miličević, S. Vujičić i K. Žubrinić) pa je predsjedavajući utvrdio:
Prijedlog Pravilnika o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2022. na
Sveučilištu u Dubrovniku nije prihvaćen.

ad 6.

Donošenje odluke o iznosu financijske potpore koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga i
autorima objavljenih znanstvenih radova

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o iznosu financijske potpore za 2021. koja se dodjeljuje
voditeljima projektnih prijedloga i autorima objavljenih znanstvenih radova.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
U raspravi su sudjelovali: N. Stojčić, M. Pećarević i M. Miličević.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o iznosu financijske potpore koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga i
autorima objavljenih znanstvenih radova
Članak 1.
Ovom Odlukom o iznosu financijske potpore koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga i autorima
objavljenih znanstvenih radova (u daljnjem tekstu: Odluka) kao provedbenim aktom, Sveučilište u Dubrovniku (u

daljnjem tekstu: Sveučilište) uređuje dodjelu financijske potpore voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih za
vanjske izvore financiranja i autorima znanstvenih radova objavljenih u vodećim znanstvenim časopisima.
Financijska potpora voditeljima projektnih prijedloga
Članak 2.
(1) Financijska potpora dodjeljuje se voditeljima projektnih prijedloga u kojima Sveučilište sudjeluje kao voditelj ili
projektni partner i koji su prijavljeni na pozive u sklopu međunarodnih programa Obzor 2020, Erasmus (ključne
aktivnosti 2 i 3), Cost, LIFE, EEA Grants, Interreg kao i nacionalnih poziva Hrvatske zaklade za znanost te pozive za
projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI) objavljene u 2021.
(2) Financijska potpora za voditelje znanstvenih projekata iz programa Obzor 2020 i programa Hrvatske zaklade za
znanost iznosi 10.000,00 kuna.
(3) Financijska potpora za voditelje projekata koji se financiraju iz ostalih programa, a čiji je proračun predviđen za
Sveučilište veći od 500.000,00 kuna (projekti veće vrijednosti prema Pravilniku o prijavi i provedbi projekata na
Sveučilištu u Dubrovniku) iznosi 5.000,00 kuna.
(4) Financijska potpora za voditelje projekata koji se financiraju iz ostalih programa, a čiji je proračun predviđen za
Sveučilište od 75.000,00 kuna do 500.000,00 kuna (projekti srednje vrijednosti prema Pravilniku o prijavi i provedbi
projekata na Sveučilištu u Dubrovniku) iznosi 2.500,00 kuna.
(5) Pravo na financijsku potporu ostvaruje isključivo voditelj projektnog prijedloga koji je zaposlenik Sveučilišta i pod
uvjetom da je riječ o projektnom prijedlogu koji je upućen u drugi krug vrednovanja (istorazinsko vrednovanje), ili je
prošao unaprijed određen evaluacijski prag ako je riječ o natječaju s jednostupanjskim postupkom.
(6) Financijska potpora neće biti dodijeljena ukoliko voditelj prethodno ne zatraži raspoložive potpore za prijavu
projektnih prijedloga financiranih iz drugih izvora (Ministarstvo znanosti i obrazovanja. i sl.). Pritom je Služba za
međunarodnu suradnju i istraživačke projekte dužna svoja saznanja o postojanju takvih potpora prenijeti voditelju
projektnog prijedloga te mu pomoći u ispunjanju i slanju zahtjeva za potporu.
Članak 3.
(1) Voditelj projektnog prijedloga podnosi zahtjev za financijskom potporom Uredu za projekte i transfer tehnologije
Sveučilišta u Dubrovniku.
(2) Uz zahtjev iz prednjega stavka podnosi se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta iz ove Odluke.
(3) U postupku pregleda i ocjene zahtjeva Ured za projekte i transfer tehnologije može pozvati podnositelja zahtjeva
da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u svezi s traženom dokumentacijom ukloni pogreške, nedostatke ili nejasnoće.
Članak 4.
(1) Na osnovi rezultata pregleda i ocjene zahtjeva, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u
Dubrovniku predlaže rektoru donošenje odluke kojom se zahtjev voditelja projektnog prijedloga za financijskom
potporom odobrava ili ne odobrava.
(2) Odluka rektora iz prednjeg stavka konačna je.
Članak 5.
(1) Voditelj projektnog prijedloga kojemu je dodijeljen iznos financijske potpore u skladu s ovom Odlukom, dužan ju
je koristiti isključivo za financiranje raznih oblika znanstvene djelatnosti (primjerice diseminacija, usavršavanja,
nabava literature i opreme i slično) pri čemu voditelj projektnog prijedloga ima slobodu izbora, do visine iznosa
financijske potpore u kojem trebaju biti uključeni i svi vezani troškovi (primjerice porezi, takse, carina i slično).
(2) Korištenje dodijeljenog iznosa financijske potpore za isplatu nagrada ili honorara isključeno je i nije dopušteno.
Financijska potpora autorima znanstvenih radova
Članak 6.
(1) Financijska potpora dodjeljuje se zaposlenicima Sveučilišta koji su autori znanstvenih radova objavljenih u
časopisima indeksiranima u bazi Web of Science (WoS) s dodijeljenim prvim kvartilom (Q1) prema InCites Journal
Reports (JCR) i kojima je kao afilijacija pridruženo Sveučilište u Dubrovniku.
(2) Financijska potpora iznosi 10.000,00 kuna za svaki objavljeni znanstveni rad iz prethodnog stavka.
(3) Ako je na radu više koautora financijska potpora iz prethodnog stavka se dijeli na jednake dijelove svim koautorima
koji su zaposlenici Sveučilišta.
Članak 7.
(1) Autor ili samo jedan od koautora znanstvenog rada iz prethodnog članka podnosi zahtjev za financijskom potporom
prorektoru za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku.
(2) Uz zahtjev iz prednjega stavka podnosi se ispis podataka iz baze WoS kojim se dokazuje ispunjenje uvjeta iz ove
Odluke.

Nacrt prijedloga
Članak 8.
(1) Na osnovi rezultata pregleda i ocjene zahtjeva, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u
Dubrovniku predlaže rektoru donošenje odluke kojom se zahtjev ko(autora) znanstvenog rada za financijskom
potporom odobrava ili ne odobrava.
(2) Odluka rektora iz prednjeg stavka konačna je.
Članak 9.
Autor ili koautor znanstvenog rada kojemu je dodijeljen iznos financijske potpore u skladu s ovom Odlukom, sredstva
može koristiti za financiranje znanstvene djelatnosti ili za isplatu nagrade do visine iznosa financijske potpore iz članka
6. stavka 2. ove Odluke umanjene za sve vezane troškove (porezi i druge naknade).
Članak 10.
lzrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu Ii korišteni u muškom ili ženskom rodu,
obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu financijske potpore za 2020. koja se dodjeljuje
voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje u sklopu programa Obzor 2020., programa Erasmus i na
natječaje Hrvatske zaklade za znanost.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se na natječaje koji su objavljeni u 2021. godini i
znanstvene radove koji su u bazi Web of Science objavljeni u 2021. godini.

ad 7.
a) Donošenje odluke o konačnoj rang listi za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku (A
stipendije) za akademsku 2021. / 2022. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik Povjerenstva za dodjelu „A“ državnih stipendija
redovitim studentima I. godine preddiplomskih studija i Privremena lista za dodjelu „A“ stipendija za akademsku 2021./2022.
godinu.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi je sudjelovao:D. Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se konačna lista za dodjelu „A“ stipendija najboljim studentima Sveučilišpta u Dubrovniku za akademsku
2021. / 2022. godinu kako slijedi:
RANG-LISTA ZA DODJELU „A“ KATEGORIJE DRŽAVNIH STIPENDIJA
REDOVITIM STUDENTIMA KOJI SU UPISALI I. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ
2021./2022. GODINI

Redni
broj
1.
2.
3.

Ime i prezime kandidata

Naziv studija

Ukupni bodovi

Petra Macan
Tara Šipčić
Antonela Konsuo

Konzervacija-restauracija
Mediji i kultura društva
Poslovna ekonomija, Marketing

788,30
755,60
753,60

Ulazi u
10%
najboljih
DA
DA
DA

RANG-LISTA ZA DODJELU „A“ KATEGORIJE DRŽAVNIH STIPENDIJA
REDOVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU 2021./2022. GODINU

SVEUČILIŠNI ODJEL

RAZINA STUDIJA

IME I PREZIME

GODINA

TEŽINSKI
PROSJEK

ODJEL ZA
EKONOMIJU I
POSLOVNU
EKONOMIJU

DIPLOMSKI

1. Antea Marić

I. godina stručni studij
Hotelijerstvo

4.933

ODJEL ZA
ELEKTROTEHNIKU I
RAČUNARSTVO

PREDDIPLOMSKI

1. Mato Tikvica

III. godina
Primijenjeno/poslovno
računarstvo

4.233

ODJEL ZA
PRIMIJENJENU
EKOLOGIJU

PREDDIPLOMSKI

1. Lea Ceraj-Cerić

II. godina Primijenjena
ekologija mora

4.448

PREDDIPLOMSKI

1. Ivan Amižić

II. godina Mediji i
Kultura društva

4.617

DIPLOMSKI

1. Ivana Hladilo

I. godina Mediji

4.639

PREDDIPLOMSKI

1. Jan Mark Novalija

III. godina Konzervacijarestauracija

5.000

1. Viktorija Pilon

II. godina Konzervacijarestauracija

5.000

2. Mirta Tonc

II. godina Konzervacijarestauracija

5.000

ODJEL ZA
KOMUNIKOLOGIJU

ODJEL ZA
UMJETNOST I
RESTAURACIJU
DIPLOMSKI

b) Donošenje odluke o konačnoj rang listi za dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno - ekonomskog statusa ( E
stipendije) za akademsku 2021. / 2022. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik Povjerenstva za dodjelu stipendija redovitim studentima
Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno – ekonomskog statusa i Rang lista „E“ stipendija za akademsku 2021./2022.
godinu.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi je sudjelovao: D. Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se konačna lista za dodjelu „E“ stipendija studentima Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2021. / 2022.
godinu.
Lista za dodjelu „E“ stipendija prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

ad 8.

Utvrđivanje prijedloga za dodjelu Rektorovih nagrada za studentska stručna, znanstvena i umjetnička
postignuća

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog Pomorskog odjela za dodjelu Rektorove nagrade studentici
Veroniki Gašpar s propisanom dokumentacijom i Prijedlog Odjela za komunikologiju za dodjelu Rektorove nagrade studentu
Toniju Juriću s propisanom dokumentacijom te prijedlog Zaključka Senata.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje informacija o prijedlozima pristiglim s Pomorskog odjela i Odjela za komunikologiju da se
Rektorova nagrada za najbolja studentska znanstvena, stručna i umjetnička ostvarenja u akademskoj 2020. / 2021.
godini dodjeli:
1. Studentici Veroniki Gašpar za stručni rad „The Rights of Passengers in the Event of Death and Personal Injury on
Board a Cruise Ship Under the 1974 Athens Convention and its 2002 Protocol – the Implementation of the Convention
and the 2002 Protocol“ (autori: Vujičić, S., Milošević-Pujo, B. i Gašpar, V. – 2021.) objavljen u časopisu Transactions
on Maritime Science indeksiranom u bazama Scopus i WoS.
2. Studentu Toniju Juriću za stručni rad na poslovima izvršnog producenta na UNIDU radiju i UNIDU TV te za
uređivanje, produkciju i montažu emisija „Kolokvij“ i „Akademska četvrt“ tijekom akademske 2020. / 2021. godine.
Zaprimljeni prijedlozi prosljeđuju se Rektoru Sveučilišta u Dubrovniku na daljnje postupanje u skladu s Pravilnikom
o godišnjim nagradama i priznanjima najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku.

ad 9.

Imenovanje članova Uredništva časopisa „Naše More“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: prijedlog glavnog urednika časopisa „Naše more“ za imenovanje
članova Uredništva tog časopisa od 28. siječnja 2022. i prijedlog Odluke o imenovanju Uredništva časopisa „Naše more“
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Uredništvo časopisa „Naše more“ u sastavu:
-

dr. sc. Darijo Mišković, glavni urednik,
doc. dr. sc. Maro Ćorak, mladi urednik,
prof. dr. sc. Branko Glamuzina, pomoćni urednik,
izv. prof. dr. sc. Žarko Koboević, pomoćni urednik,
izv. prof. dr. sc. Ivana Palunko, pomoćni urednik.

Mandat članovima Uredništva časopisa „Naše more“ traje do isteka mandata glavnom uredniku časopisa „Naše more“,
odnosno do 26. siječnja 2025.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 10.

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke Senata o imenovanju Povjerenstva za znanstveno
nastavnu literaturu Sveučilišta u Dubrovniku za naredno mandatno razdoblje.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za znanstveno – nastavnu literaturu Sveučilišta u Dubrovniku u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Marijana Musladin, predsjednica
- izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević, članica,
- izv. prof. dr. sc. Ana Portolan, članica,
- doc. dr. art. Iris Lobaš Kukavičić, članica,
- izv. prof. dr. sc. Adriana Lipovac, članica,
- doc. dr. sc. Nives Vidak, članica,
- doc. dr. sc. Ana Car, članica i
- Davorka Turčinović, mag. oec., članica.

2. Povjerenstvo iz točke 1. ove odluke imenuje se za razdoblje od dvije godine odnosno do 1. ožujka 2024.
3. Djelokrug rada Povjerenstva utvrđen je Pravilnikom o izdavanju znanstveno – nastavne literature Sveučilišta u
Dubrovniku.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 11.

Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za obranu doktorskog rada doktoranda Tonija Ćosića „Uloga
imigracija u inicijalnoj fazi demografske tranzicije na primjeru Grada Zagreba od 1860 do 1900. godine“
izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Božene Vranješ Šoljan

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ doc. dr. sc. Irene Ipšić za imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada doktoranda Tonija Ćosića.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada doktoranda Tonija Ćosića „Uloga imigracija u inicijalnoj fazi
demografske tranzicije na primjeru Grada Zagreba od 1860 do 1900. godine“, izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc.
Božene Vranješ Šoljan, u sastavu:
-

ad 12.

doc. dr. sc. Nikola Anušić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, Odjel za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta, član,
doc. dr. sc. Irena Ipšić, Sveučilište u Dubrovniku, članica.
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Marije Bečić u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
ekonomije o izboru dr. sc. Marije Bečić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika od 3. prosinca 2021., Konačno
izvješće Stručnog povjerenstva Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 16. prosinca 2021. i
Mišljenje i prijedlog Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 25. siječnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio je
Odluku
Dr. sc. Marija Bečić izabire se u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06).

ad 13.

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Iva Šperande u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog
profesora za područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija
(5.01.05)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija o izboru dr. sc. Iva Šperande u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika od 28. veljače 2013. godine i Izvješće
Stručnog povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog
profesora po natječaju objavljenom u NN 134/21. (Izvješće Povjerenstva od 1.veljače 2022.).
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ivo Šperanda izabire se u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 14.
a) Donošenje odluke o izboru u naslovno nastavno zvanje predavača Matilde Gjurgjević, mag., za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika (6.03.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Mišljenje stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta predloženice za
izbor u naslovno nastavno zvanje predavača od 10. veljače 2022., Zapisnik o održanom nastupnom predavanju i Ocjena
nastupnog predavanja s prijedlogom Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 18. veljače 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Matilda Gjurgjević, mag., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana germanistika (6.03.05) na Sveučilištu u Dubrovniku.
b) Donošenje odluke o izboru u naslovno nastavno zvanje predavača Marine Missoni Barišić, prof., za područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Mišljenje stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta predloženice za
izbor u naslovno nastavno zvanje predavača od 7. veljače 2022., Zapisnik o održanom nastupnom predavanju i Ocjena
nastupnog predavanja s prijedlogom Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 15. veljače 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Marina Missoni Barišić, prof., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana romanistika (6.03.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.
c) Donošenje odluke o izboru u naslovno nastavno zvanje predavača:Antonija Matešića, mag.oec. i Cvijete Djevojić,
mag. oec. za područje društvenih znanosti, polje ekonomija grana trgovina i turizam (5.01.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće s mišljenjem Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta
predloženika za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača od 16. prosinca 2021., Zapisnik o održanom nastupnom
predavanju i Ocjena nastupnog predavanja s prijedlogom Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 21. veljače 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Antonio Matešić, mag.oec., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija grana trgovina i turizam (5.01.07) na Sveučilištu u Dubrovniku.
............................................................................................. ......................................................................................
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, Izvješće s mišljenjem Stručnog povjerenstva o ispunjavanju uvjeta predloženice za
izbor u naslovno nastavno zvanje predavača od 16. prosinca 2021., Zapisnik o održanom nastupnom predavanju i Ocjena
nastupnog predavanja s prijedlogom Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 21. veljače 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Cvijeta Djevojić, mag. oec., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija grana trgovina i turizam (5.01.07) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 15.
a) Donošenje odluke o raspisavanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za:znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od
11. siječnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04).

b) Donošenje odluke o raspisavanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologija (5.10)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je zamolba doc. dr. sc. Aleksandra Selmanovića za raspisivanje natječaja
za njegov izbor u više znanstveno nastavno zvanje od 10. prosinca 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje kineziologija (5.10).
c) Donošenje odluke o raspisavanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za:znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za primijenjenu ekologiju od 18. siječnja
2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01).

ad 16.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke
škole za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Centra za jezike za raspisivanje
natječaja od 2. studenoga 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06).

ad 17.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i
računarstvo za raspisivanje natječaja od 25. veljače 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje računarstvo (2.09).

ad 18.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u zvanje stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog
obrazovanjaza znanstveno područje prirodne znanosti, polje biologija (1.05)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje
za raspisivanje natječaja.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u zvanje stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno
područje prirodne znanosti, polje biologija (1.05).

ad 19.

Donošenje odluke u vezi s natječajem za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika (5.01.08) objavljenim u NN
134/21.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje i prijedlog Povjerenstva u vezi s natječajem za izbor asistenta
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika objavljenom u NN 134/21.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Poništava se natječaj za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjestom asistenta za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika, objavljen u NN 134/21.
........................................................................................................................................................................ .........
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika (5.01.08).
Nakon završetka rada po točkama Dnevnog reda, Rektor je izvjestio Senat o aktivnostima u vezi s radom na nacrtu prijedloga
novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Nacrt je prezentiran i raspravljen na sastanku čelnika visokih
učilišta i predstavnika Ministarstva u Rijeci 25. veljače 2022. Nakon sastanka, Rektor je dostavio nacrt Zakona članovima
Senata. Do 18. ožujka 2022. mogu se dostavljati očitovanja i prijedlozi u vezi s nacrtom novog Zakona, a nakon toga će
prijedlog Zakona ići u javnu raspravu. Kao najvažnije izmjene rektor je naveo mogućnost rada nastavnika do 67. godine života;
mogućnost produljenja rada zaposlenicima u zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju ili znanstvenog savjetnika u trajnom
zvanju nakon 67. godine do 70. godine života ali na teret vlastitih sredstava ustanova na kojima su zaposleni; iznad 70. godine
života zabranjen je bilo kakav angažman u nastavi; striktno će se provoditi odredbe o izboru i reizboru u zvanja u propisanim
rokovima uz zapriječene visoke kazne za ustanovu i odgovornu osobu ako se te odredbe ne poštuju; rektori će se birati na jedno
mandatno razdoblje od 6 godina; studenti neće sudjelovati u glasovanju za izbor čelnih osoba na visokim učilištima; rad
instituta u sastavu sveučilišta treba posebno propisati statutom, a statute treba uskladiti sa novim Zakonom u roku od šest
mjeseci od stupanja Zakona na snagu.
Zaključeno u 14,17 sati.

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

