Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 419-1/22
U Dubrovniku, 30. ožujka 2022.
Zapisnik
sa 183. sjednice Senata održane 30. ožujka 2022. održane elektroničkim putem (platforma Zoom),
s početkom u 13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Besjedica, T., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A , Brautović, M., Burum, N., Dobroslavić, T., Đuraš, A., ,
Emanuele, L., Ivanic, S., Lobaš Kukavičić, I., Miličević, M., Milić Beran, I., Pauković, D., Svilokos, T., Šuman Tolić, M.,
Vujičić, S. i Žubrinić, K.
Odsutni: Antolović, N., Đurđević Tomaš, I. i Garić, R..
Sjednici su prisustvovali i: prorektor za poslovanje Stojčić, N., prorektorica za studije i studente Žaja Vrbica, S., voditeljica
Centra za jezike Violić Koprivec, A., voditeljica studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo Zoranić, S., ravnatelj Studenstskog
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 izvjestio da za točku 3. prijedloga Dnevnog reda koji je dostavljen članovima Senata uz poziv za sjednicu
nisu na vrijeme zaprimljeni svi materijali pa bi tu točku trebalo prebaciti za sljedeću sjednicu Senata. Članovi Senata
prihvatili su taj prijedlog te je jednoglasno usvojen sljedeći
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Prihvaćanje zapisnika sa 182. sjednice održane 2. ožujka 2022.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 2. do 30. ožujka 2022.
Donošenje odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa :
a) diplomskog sveučilišnog studija "Mediji" radi izvođenja na engleskom jeziku
b) diplomskog sveučilišnog studija "Konzervacija - restauracija" radi izvođenja na engleskom jeziku.
Donošenje odluke o imenovanju zamjenskog člana uredištva časopisa DIEM
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktoranda Marka Rašice
„Dubrovačke bratovštine od 1808. do 2015.“ izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Nelle Lonza na
poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“
Informacija o Financijskom izvješću za 2021. godinu i Financijskom planu za 2022. godinu Studentskog
centra Dubrovnik
Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje
i na radno mjesto profesor visoke škole za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana anglistika (6.03.06)
Donošenje odluke o izboru:
a) dr. sc. Darija Miškovića i
b) dr. sc. Nermina Hasanspahića
u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet ( 2.12.02)
Donošenje odluke o ponovnom izboru mr. sc. Josipa Lopižića u nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija (5.06.01)
Donošenje odluke o izboru Vjerana Duvnjaka u naslovno umjetničko nastavno zvanje docenta za
umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija-restauracija (7.04.09)
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg
predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo
(2.11.04) i imenovanje povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02).

ad 1.

Prihvaćanje zapisnika sa 182. sjednice održane 2. ožujka 2022.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 182. sjednice održane 2. ožujka 2022. godine.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 182. sjednice Senata održane 2. ožujka 2022.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 2. do 30. 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 2. do 30. ožujka 2022.

ad 3.
a) Donošenje odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija "Mediji" radi
izvođenja na engleskom jeziku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 16. ožujka
2022., Elaborat Programa diplomskog studija Mediji na engleskom jeziku, Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 25. ožujka 2022. i prijedlog Odluke Senata.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete (Broj: 395-3/22. od
25. ožujka 2022.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti izmijenjeni i dopunjeni studijski program diplomskog
sveučilišnog studija „Mediji“ radi izvođenja na engleskom jeziku.
2. Prihvaćaju se bitne izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Mediji“ kojima se
uvodi engleski jezik kao dodatni jezik izvođenja tog studija i studijski program na engleskom jeziku.
3. Nastavni materijali na engleskom jeziku i jezične kompetencije nastavnika za izvođenje nastave na studiju iz točke
2. ove Odluke na engleskom jeziku osigurat će se u skladu s Odlukom Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju
(Broj: 20/2022. od 24. ožujka 2022.) koja čini sastavni dio ove Odluke.
4. Diplomski sveučilišni studij „Mediji“ na engleskom jeziku izvodit će se na Odjelu za komunikologiju prema
studijskom programu iz točke 2. ove Odluke, nakon što Ministarstvo znanosti i obrazovanja upiše engleski jezik kao
dodatni jezik izvođenja tog studija u Upisnik studijskih programa, a najranije od akademske 2022./2023. godine.
5. Upisni kapacitet za prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija „Mediji“ na engleskom jeziku iznosi dvadeset (20)
mjesta, od toga deset (10) za redovite i deset (10) za izvanredne studente.
6. Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
b) Donošenje odluke o izmjenama i dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija "Konzervacija restauracija" radi izvođenja na engleskom jeziku.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 24.
ožujka 2022., Program diplomskog studija Konzervacija – restauracija na engleskom jeziku, Mišljenje Povjerenstva za
unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 25. ožujka 2022. i prijedlog Odluke Senata.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete (Broj: 395-4/22. od
25. ožujka 2022.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti izmijenjeni i dopunjeni studijski program diplomskog
sveučilišnog studija „Konzervacija - restauracija“ radi izvođenja na engleskom jeziku.
2. Prihvaćaju se bitne izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Konzervacija restauracija“ kojima se uvodi engleski jezik kao dodatni jezik izvođenja tog studija i studijski program na engleskom
jeziku.
3. Nastavni materijali na engleskom jeziku i jezične kompetencije nastavnika za izvođenje nastave na studiju iz točke
2. ove Odluke na engleskom jeziku osigurat će se u skladu s Odlukom Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i
restauraciju od 24. ožujka 2022. koja čini sastavni dio ove Odluke.
4. Diplomski sveučilišni studij „Konzervacija - restauracija“ na engleskom jeziku izvodit će se na Odjelu za umjetnost
i restauraciju prema studijskom programu iz točke 2. ove Odluke, nakon što Ministarstvo znanosti i obrazovanja
upiše engleski jezik kao dodatni jezik izvođenja tog studija u Upisnik studijskih programa, a najranije od akademske
2022./2023. godine.
5. Upisni kapacitet za prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija „Konzervacija - restauracija“ na engleskom jeziku
iznosi dvadeset (20) mjesta, od toga petnaest (15) za redovite i pet (5) za izvanredne studente.
6. Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 4.

Donošenje odluke o imenovanju zamjenskog člana uredištva časopisa DIEM

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog prof. dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž za imenovanje uredništva
znanstvenog časopisa DIEM od 15. ožujka 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Doc. dr. sc. Zorica Krželj na vlastiti zahtjev, a uz suglasnost glavne i odgovorne urednice prof. dr. sc. Ivone Vrdoljak
Raguž, razrješava se funkcije pomoćne urednice i članice užeg uređivačkog odbora znanstvenog časopisa DIEM .
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
.................................................................................................................................................................................. .......................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Izv. prof. dr. sc. Marija Bečić, na prijedlog glavne i odgovorne urednice prof. dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž imenuje se
za pomoćnu urednicu i članicu užeg uređivačkog odbora znanstvenog časopisa DIEM .
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi do isteka mandata glavne i odgovorne urednice časopisa
DIEM.

ad 5.

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktoranda Marka Rašice
„Dubrovačke bratovštine od 1808. do 2015.“ izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Nelle Lonza na
poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest
stanovništva za imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktoranda Marka Rašice od 22. ožujka 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerestvo za ocjenu doktorskog rada doktoranda Marka Rašice „Dubrovačke bratovštine od 1808. do
2015.“ izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Nelle Lonza na poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest
stanovništva“, u sastavu:
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik
prof. dr. sc. Irena Benyovsky Latin, Hrvatski institut za povijest, članica,
izv. prof. dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić, Hrvatski institut za povijest, članica.

ad 6.

Informacija o Financijskom izvješću za 2021. godinu i Financijskom planu za 2022. godinu Studentskog
centra Dubrovnik

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Financijsko izvješće za 2021. godinu, Izvještaj o prihodima i
rashodima u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2021. i Financijski plan za 2022. godinu Studentskog centra Dubrovnik
Uvodno izvješće: M. Potrebica
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Primaju se na znanje informacije o Financijskom izvješću za 2021. godinu i Financijskom planu za 2022. godinu
Studentskog centra Dubrovnik.

ad 7.

Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje
i na radno mjesto profesor visoke škole za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana anglistika (6.03.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Centra za jezike od 28. ožujka 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora u nastavno zvanje profesora visoke škole za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana anglistika (6.03.06), u sastavu:
doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki, predsjednica,
doc. dr. sc. Nives Vidak, članica,
dr. sc. Ariana Violić Koprivec, prof. v. šk., članica.
ad 8.
a)

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Darija Miškovića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni
promet ( 2.12.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u
postupku izbora dr. sc. Darija Miškovića u zvanje docenta od 19. listopada 2020., Odluka Matičnog odbora za područje
tehničkih znanosti, polja strojarstvo, brodogradnja, tehnologija prometa i transport, zrakoplovstvo, raketna i svemirska
tehnika od 26. veljače 2020. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Darija Miškovića od 15.
listopada 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Darijo Mišković izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet ( 2.12.02) na Sveučilištu u
Dubrovniku.

b)

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Nermina Hasanspahića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i
riječni promet ( 2.12.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u
postupku izbora dr. sc. Nermina Hasanspahića u zvanje docenta od 19. listopada 2020., Odluka Matičnog odbora za
područje tehničkih znanosti, polja strojarstvo, brodogradnja, tehnologija prometa i transport, zrakoplovstvo, raketna i
svemirska tehnika od 26. veljače 2020. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Nermina
Hasanspahića od 16. listopada 2020.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Nermin Hasanspahić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet ( 2.12.02) na
Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 9.

Donošenje odluke o ponovnom izboru mr. sc. Josipa Lopižića u nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje psihologija, grana opća psihologija (5.06.01)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju od 24.
siječnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mr. sc. Josip Lopižić ponovno se izabire u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje psihologija, grana opća psihologija (5.06.01) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 10.

Donošenje odluke o izboru Vjerana Duvnjaka u naslovno umjetničko nastavno zvanje docenta za
umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija-restauracija (7.04.09)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Stručnog povjerenstva Akademijskog vijeća Umjetničke
akademije u Splitu od 16. lipnja 2021., Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o izboru Vjerana Duvnjaka u
umjetničku komponentu umjetničko nastavnog zvanja docent od 16. prosinca 2021., Mišljenje Akademijskog vijeća od 11.
veljače 2022. i Izvješće s mišljenjem Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 11. siječnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Vjeran Duvnjak izabire se u naslovno umjetničko nastavno zvanje docenta za umjetničko područje, polje likovne
umjetnosti, grana konzervacija-restauracija (7.04.09) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 11.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg
predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja koju je donijelo
Stručno vijeće Centra za jezike na sjednici održanoj 21. veljače 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio je
Odluku
Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača u znanstvenom području
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06).
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju u sastavu:
Martina Hrnić, v. pred., predsjednica
Jelena Dubčić, v. pred., članica
Rebecca Cherry Roje, v. pred., članica.
ad 12.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo
(2.11.04) i imenovanje povjerenstva za provedbu postupka po natječaju

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja koju je donijelo
Stručno vijeće Pomorskog odjela na svojoj sjednici održanoj 11. veljače 2022. i prijedlog Stručnog vijeća od 2. ožujka 2022.
za imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju (za ocjenu nastavne komponente).
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo (2.11.04)
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora, u sastavu :
prof. dr. sc. Maro Jelić, predsjednik
prof. dr. sc. Ivica Veža, profesor emeritus, član,
prof. dr. sc. Milenko Obad, član.

ad 13.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja koju je donijelo
Stručno vijeće Odjela za elektrotehniku i računarstvo na sjednici održanoj 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
prirodnih znanosti, polje matematika (1.01).

ad 14.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02).

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost za raspisivanje natječaja koju je donijelo
Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na sjednici održanoj 22. veljače 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02).
Po završetku rada po točkama Dnevnog reda, rektor je izvjestio članove Senata o sljedećem:
-

-

-

u petak, 18. ožujka 2022., održano je druženje članova Alumni kluba Sveučilišta u Dubrovniku u prostorima
Studentskog doma. Pozivu se odazvalo jako malo nastavnika i drugih zaposlenika Sveučilišta te su rektor i
predsjednica Alumni kluba doc. dr. sc. Meri Šuman Tolić zamolili članove Senata da prenesu zaposlenicima u
svojim sastavnicama da podrže rad Alumni kluba i odazovu se ovim događanjima u što većem broju;
predstavnici lokalnih medija obratili su se rektoru sa zamolbom da se nastavnici i znanstvenici Sveučilišta u
Dubrovniku uključe u komentiranje aktualnih događanja. Naime, vrlo mali broj zaposlenika Sveučilišta spreman je
dati izjave ili komentirati pojedine aktualne teme od interesa za lokalnu i širu zajednicu. Stoga je rektor zamolio
članove Senata da na svojim sastavnicama potaknu aktivnije uključivanje i odazivanje pozivima lokalnih medija jer
je to ujedno i interes Sveučilišta koje osim izvršavanja svoje temeljne zadaće treba aktivnije biti nazočan u javnom
životu;
u petak, 1. travnja 2022., u amfiteatru u Sveučilišnom kampusu, s početkom u 12 sati, održat će se izvanredna
sjednica Senata kojoj će nazočiti ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs i državni tajnik Ivica
Šušak, dipl. iur., a razgovarat će se o prijedlogu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti te
o drugim važnim pitanjima u vezi s radom akademske zajednice.

Zaključeno u 13, 30 sati.

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

