Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 597-1/22
U Dubrovniku, 27. travnja 2022.

Zapisnik
sa 184. sjednice Senata održane 27. travnja 2022. održane u Rektoratu s početkom u 13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Burum, N., Đuraš, A., Emanuele, L., Garić, R.. Lobaš
Kukavičić, I., Miličević, M., Pauković, D., Svilokos, T., Šuman Tolić, M. i Vujičić, S.
Odsutni: Bratoš Cetinić, A , Brautović, M., Dobroslavić, T., Đurđević Tomaš, I., Ivanic, S., Milić Beran, I. i Žubrinić, K.
Sjednici su prisustvovali i: prorektorica za studije i studente Žaja Vrbica, S., voditeljica studija Povijest Jadrana i Mediterana
Gjurašić, M voditeljica Centra za jezike Violić Koprivec, A., voditeljica studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo Zoranić, S.,
glavni tajnik Ivušić, D., voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A., akademski tajnik Trpin, M. i stručni suradnik
u Uredu za odnose s javnostima Ćimić, M.
Rektor je predložio da se iz prijedloga Dnevnog reda koji je dostavljen članovima Senata izostavi točka 3. koja glasi:
a) Donošenje Odluke o davanju suglasnosti rektoru za potpisivanje Dodatka Sporazumu o osnivanju zajedničkog
poslijediplomskog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ s Ekonomskim fakultetom
Sveučilišta u Zagrebu za izvođenje online studija i
b) Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju
"Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju"
jer partnerska ustanova Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nije još dostavila odluku svog Fakultetskog vijeća.
Članovi Senata prihvatili rektorov prijedlog su jednoglasno su usvojili sljedeći
Dnevni red
Prihvaćanje zapisnika sa 183. sjednice održane 30. ožujka 2022. i izvanredne sjednice održane 1. travnja 2022.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 30. ožujka do 27. travnja 2022.
Donošenje:
a) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upisu u više godine preddiplomskih studija
b) Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih studija
4. Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskih programa:
a) Preddiplomskog sveučilišnog studija Nautika
b) Preddiplomskog sveučilišnog studija Brodostrojarstvo
c) Preddiplomskog sveučilišnog studija Pomorske tehnologije jahta i marina
d) Preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija
e) Preddiplomskog sveučilišnog studija Konzervacija - restauracija
f) Preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo
g) Diplomskog sveučilišnog studija Pomorstvo
h) Diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija
i) Diplomskog sveučilišnog studija Konzervacija - restauracija
5. Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova preddiplomskih i diplomskih studija na:
a) Odjelu za umjetnost i restauraciju
b) Pomorskom odjelu
c) Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
d) Odjelu za primijenjenu ekologiju
e) Odjelu za komunikologiju
6. Donošenje odluke o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje studentskih projekata u 2022., a prema prijedlogu
Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku
7. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktorandice poslijediplomskog doktorskog studija "Povijest
stanovništva" Ankice Džono Boban : „Uzroci smrti u Dubrovniku (1825. - 1918.)“ koji je izrađen pod mentorstvom
doc. dr. sc. Saše Missonia i komentorstvom dr. sc. Mirana Čokle, dr. med., višeg znanstvenog suradnika
8. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada doktoranda poslijediplomskog doktorskog studija "Povijest
stanovništva" Marka Rašice: „Dubrovačke bratovštine od 1808. do 2015.“ izrađenog pod mentorstvom akademkinje
Nelle Lonza
9. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u
postupku izbora dr. sc. Ivone Zakarije u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje računarstvo, a po natječaju objavljenom u NN 30/22
10. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Miloša Lalovca u okviru postupka
njegovog izbora u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje
kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina ( 3.02.09)
1.
2.
3.

11. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u zvanje i na radno mjesto
stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija
(1.05)
12. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Helene Brautović u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
13. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana oftamologija (3.02.18)

ad 1.

Prihvaćanje zapisnika sa 183. sjednice održane 30. ožujka 2022. i izvanredne sjednice održane 1. travnja 2022.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su zapisnici sa 183. sjednice održane 30. ožujka 2022. i izvanredne
sjednice Senata održane 1. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaćaju se Zapisnici sa 183. sjednice Senata održane 30. ožujka 2022. i izvanredne sjednice Senata održane 1. travnja
2022.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 30. ožujka do 27. travnja 2022.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pisano Izvješće o najvažnijim aktivnostima između sjednica Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od 30. ožujka do 27. travnja 2022.

ad 3.
a)

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upisu u više godine preddiplomskih studija

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Dopis Ministarstva znanosti i obrazovanja „Evidencija upisanih godina
studija u Informacijskom sustavu visokih učilišta i Informacijskom sustavu studentskih prava od 16. travnja 2021., Pročišćeni
tekst Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija i Odluke o upisu u II. godinu sveučilišnih i specijalističkih
diplomskih studija te prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija.
Uvodno izvješće: Sanja Žaja Vrbica
U raspravi je sudjelovala:L. Emanuele
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjenama Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
Članak 1.
Ovom Odlukom o izmjenama Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija mijenja se Odluka o
uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija koju je donio Senat na 140. sjednici održanoj 24. travnja 2017., a
koja je izmjenjena i dopunjena na 160. sjednici održanoj 25. rujna 2019. i 163. sjednici održanoj 29. siječnja 2020.
Članak 2.
U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Ukupan i dopušteni broj godina studiranja na preddiplomskoj razini u statusu redovitog studenta iznosi četiri
akademske godine, a redoviti student tijekom prediplomskog studija može samo jednom ponavljati godinu.“
Stavak 2. se briše, a stavak 3. postaje stavak 2. te se mijenja i glasi:
„ Ako student ne završi studij do kraja akademske godine u kojoj navršava dopušteni broj godina studiranja, prestaje
mu pravo daljnjeg studiranja u statusu redovitog studenta na predmetnom studiju Sveučilišta u Dubrovniku“.
Članak 3.
U članku 12. stavak 2. se briše, a stavak 3. postaje stavak 2.
Članak 4.

Ova Odluka primjenjivat će se od akademske 2022. / 2023. godine.
b)

Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i
specijalističkih studija

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o uvjetima upisa u II. godinu
sveučilišnih i specijalističkih diplomskih studija.
Uvodno izvješće: Sanja Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjenama Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se Odluka o uvjetima upisa u u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih
studija koju je donio Senat na 140. sjednici održanoj 24. travnja 2017., a koja je izmjenjena i dopunjena na 160. sjednici
održanoj 25. rujna 2019. i 163. sjednici održanoj 29. siječnja 2020.
Članak 2.
U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Ukupan i dopušteni broj godina studiranja na diplomskoj razini u statusu redovitog studenta iznosi tri akademske
godine, a redoviti student tijekom diplomskog studija može samo jednom ponavljati godinu.“
Stavak 2. se briše.
Stavak 3. postaje stavak 2. te se mijenja i glasi:
„ Ako student ne završi studij do kraja akademske godine u kojoj navršava dopušteni broj godina studiranja, prestaje
mu pravo daljnjeg studiranja u statusu redovitog studenta na predmetnom studiju Sveučilišta u Dubrovniku“.
Članak 3.
U članku 8. stavak 2. se briše.
Stavak 3. postaje stavak 2. i glasi:
„Ako student ne završi studij do kraja akademske godine u kojoj navršava dopušteni broj godina studiranja, prestaje
mu pravo studiranja na predmetnom studiju Sveučilišta u Dubrovniku.“
Članak 4.
Ova Odluka primjenjivat će se od akademske 2022. / 2023. godine.

ad 4.
a)

Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Nautika

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za izmjene preddiplomskog studijskog programa Nautika i
Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 26. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao:S. Vujičić

Senat je jednoglasno donio

Odluku
Prihvaćaju se izmjene studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Nautika na Pomorskom odjelu
Sveučilišta u Dubrovniku, a primjenit će se počevši od akademske 2022. / 2023. godine.
b)

Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Brodostrojarstvo

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za izmjene preddiplomskog studijskog programa
Brodostrojarstvo koje će se primjenjivati počevši od akademske 2022. / 2023. godine i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji
sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 26. travnja 2022.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se izmjene studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Brodostrojarstvo na Pomorskom
odjelu Sveučilišta u Dubrovniku, a primjenit će se počevši od akademske 2022. / 2023. godine.
c)

Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Pomorske tehnologije jahta i marina

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za izmjene preddiplomskog studijskog programa Pomorske
tehnologije jahta i marina koje će se primjenjivati počevši od akademske 2022. / 2023. godine i Mišljenje Povjerenstva za
unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 26. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se izmjene studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Pomorske tehnologije jahta i marina
na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku, a primjenit će se počevši od akademske 2022. / 2023. godine.
d)

Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog
studija Poslovna ekonomija

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za izmjene i dopune preddiplomskih studijskog programa
Poslovna ekonomija, smjerovi: IT menadžment, Marketing i Turizam koje će se primjenjivati počevši od akademske 2022. /
2023. godine i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 26. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija,
smjerovi IT Menadžment, Marketing i Turizam na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u
Dubrovniku, a primjenit će se počevši od akademske 2022. / 2023. godine.
e)

Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog
studija Konzervacija - restauracija

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za izmjene i dopune preddiplomskog studijskog programa
Konzervacija – restauracija koje će se primjenjivati počevši od akademske 2022. / 2023. godine i Mišljenje Povjerenstva za
unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 26. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Konzervacija – restauracija,
smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, a
primjenit će se počevši od akademske 2022. / 2023. godine.

f)

Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog stručnog studija
Sestrinstvo

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za dopune preddiplomskog studijskog programa Sestrinstvo
koje će se primjenjivati počevši od akademske 2022. / 2023. godine i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja
i unapređivanja kvalitete od 26. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se dopune studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo na Sveučilištu u Dubrovniku,
a primjenit će se počevši od akademske 2022. / 2023. godine.
g)

Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija
Pomorstvo

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za izmjene diplomskog studijskog programa Pomorstvo koje
će se primjenjivati počevši od akademske 2022. / 2023. godine i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete od 26. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se izmjene studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Pomorstvo na Pomorskom odjelu
Sveučilišta u Dubrovniku, a primjenit će se počevši od akademske 2022. / 2023. godine.
h)

Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija
Poslovna ekonomija

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za izmjene i dopune diplomskog studijskog programa Poslovna
ekonomija, smjerovi IT Menadžment, Marketing i Turizam koje će se primjenjivati počevši od akademske 2022. / 2023. godine
i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 26. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Poslovna ekonomija, smjerovi IT
Menadžment, Marketing i Turizam na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, a
primjenit će se počevši od akademske 2022. / 2023. godine.
i)

Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija
Konzervacija - restauracija

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za izmjene i dopune diplomskog studijskog programa
Konzervacija - restauracija koje će se primjenjivati počevši od akademske 2022. / 2023. godine i Mišljenje Povjerenstva za
unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 26. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se izmjena i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Konzervacija – restauracija,
smjerovi: drvo., papir, tekstil, metal i keramika na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku, a
primjenit će se počevši od akademske 2022. / 2023. godine.
ad 5.
a)

Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova preddiplomskih i diplomskih studija na Odjelu za
umjetnost i restauraciju

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 13.
travnja 2022., Izvedbeni plan nastave preddiplomskog studija za akademsku 2022. / 2023., Izvedbeni plan nastave diplomskog
studija za akademsku 2022. / 2023. te Kategoriziirane izmjene izvedbenih planova za preddiplomski i diplomski studij.
Uvodno izvješće: Sanja Žaja Vrbica
U raspravi su sudjelovali: M. Miličević, T. Svilokos, M. Trpin, M. Šuman Tolić i M. Gjurašić
Senat je jednoglasno donio

Odluku
1.

Prihvaćaju se izvedbeni planovi nastave na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Konzervacija
i restauracija, smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta
u Dubrovniku za akademsku 2022. / 2023. godinu.

2.

Zadužuje se Stručno vijeće Odjela za umjetnost i restauraciju da najkasnije do početka akademske
2022./2023. godine uskladi izvedbene planove nastave iz prethodne točke s člankom 92. Pravilnika o studijima
i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku sukladno uputama prorektorice za studije i studente.

b)

Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova preddiplomskih i diplomskih studija na Pomorskom
odjelu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 4. travnja 2022.,
Izvedbeni planovi preddiplomskih studija Nautika, Brodostrojarstvo, Pomorske tehnologije jahta i marina te diplomskog
studija Pomorstvo za akademsku 2022. / 2023. godinu, Odluka Stručnog vijeća o prihvaćanju popisa kolegija za horizontalnu
mobilnost od 21. travnja 2022., Popis kolegija za horizontalnu mobilnost u akademskoj 2022. / 2023. godini, te detaljne izmjene
na kolegijima u okviru svih studijskih programa na Pomorskom odjelu.
Uvodno izvješće: Sanja Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaćaju se izvedbeni planovi nastave na preddiplomskim sveučilišnim studijima „Nautika“,
Brodostrojarstvo“ i „Pomorske tehnologije jahta i marina“ te diplomskog sveučilišnog studija „Pomorstvo“
na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2022. / 2023. godinu.

2.

Prihvaćaju se kolegiji koje je Pomorski odjel ponudio za horizontalnu mobilnost studenata Sveučilišta u
Dubrovniku u akademskoj 2022. / 2023. godini.

3.

Zadužuje se Stručno vijeće Pomorskog odjela da najkasnije do početka akademske 2022./2023. godine uskladi
izvedbene planove nastave iz točke 1. ove Odluke s člankom 92. Pravilnika o studijima i studiranju na
Sveučilištu u Dubrovniku sukladno uputama prorektorice za studije i studente.

c)

Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova preddiplomskih i diplomskih studija na Odjelu za
ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od
20. travnja 2022., Izvedbeni planovi preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija za akademsku 2022. 7 2023. godinu,
Kategorizirane izmjene na kolegijama preddiplomskih i diplomskih studija te Odluka Stručnog vijeća Odjela o horizontalnoj
mobilnosti u akademskoj 2022. / 2023. godini od 20. travnja 2022.
Uvodno izvješće: Sanja Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaćaju se izvedbeni planovi nastave na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Poslovna
ekonomija, smjerovi: IT Menadžment, Marketing i Turizam na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2022. / 2023. godinu.

2.

Prihvaćaju se kolegiji koje je Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju ponudio za horizontalnu mobilnost
studenata Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2022. / 2023. godini.

3.

Zadužuje se Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju da najkasnije do početka akademske
2022./2023. godine uskladi izvedbene planove nastave iz točke 1. ove Odluke s člankom 92. Pravilnika o
studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku sukladno uputama prorektorice za studije i studente.

d)

Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova preddiplomskih i diplomskih studija na Odjelu za
primijenjenu ekologiju

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su:Odluka Stručnog vijeća Odjela za primijenjenu ekologiju od 22. travnja
2022., Izvedbeni plan preddiplomskog studija Primijenjena ekologija mora, Izvedbeni plan 3. godine preddiplmskog studija
Akvakultura i Izvedbeni plan diplomskog studija Marikultura za akademsku 2022. / 2023., Kategorizirirane izmjene kolegija
na studiju Akvakultura i Kategorizirane izmjene kolegija na studiju Primijenjena ekologija mora.
Uvodno izvješće: Sanja Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaćaju se izvedbeni planovi nastave na preddiplomskim sveučilišnim studijima „Primijenjena ekologija
mora“ i „Akvakultura“ (III. godina) na Odjelu za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku za
akademsku 2022. / 2023. godinu.

2.

Zadužuje se Stručno vijeće Odjela za primijenjenu ekologiju da najkasnije do početka akademske 2022./2023.
godine uskladi izvedbene planove nastave iz prethodne točke s člankom 92. Pravilnika o studijima i studiranju
na Sveučilištu u Dubrovniku sukladno uputama prorektorice za studije i studente.

e)

Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova preddiplomskih i diplomskih studija na Odjelu za
komunikologiju

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluke Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju o prihvaćanju
izvedbenih planova preddiplomskog studija Mediji i kultura društva te diplomskih studija Mediji i Odnosi s javnostima,
Izvedbeni planovi preddiplomskog i diplomskih studija za akademsku 2022. / 2023. godinu od 24. ožujka 2022.,Syllabusi
kolegija preddiplomskog i diplomskih studija, Odluka Stručnog vijeća o horizontalnoj mobilnosti za 2022. 7 2023. godinu od
16. ožujka 2022. te Evidencije o izmjenama i dopunama u izvedbenim planovima nastave.
Uvodno izvješće: Sanja Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio

Odluku

ad 6

1.

Prihvaćaju se izvedbeni planovi nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju „Mediji i kultura društva“
i diplomskim sveučilišnim studijima „Mediji“ i „Odnosi s javnostima“ na Odjelu za komunikologiju
Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2022. / 2023. godinu.

2.

Prihvaćaju se kolegiji koje je Odjel za komunikologiju ponudio za horizontalnu mobilnost studenata
Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2022. / 2023. godini.

3.

Zadužuje se Stručno vijeće Odjela za komunikologiju da najkasnije do početka akademske 2022./2023. godine
uskladi izvedbene planove nastave iz točke 1. ove Odluke s člankom 92. Pravilnika o studijima i studiranju na
Sveučilištu u Dubrovniku sukladno uputama prorektorice za studije i studente.

Donošenje odluke o raspodjeli financijskih sredstava za financiranje studentskih projekata u 2022., a prema
prijedlogu Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Skupštine Studentskog zbora o prihvaćanju konačnih rezultata
natječaja za studentske projekte u 2022. godini od 22. ožujka 2022., Rezultati evaluacije pristiglih prijava na natječaj za
studentske projekte, Pregled prijavljenih projekata sa zatraženim i odobrenim iznosima financijskih sredstava.
Uvodno izvješće: N. Burum i A. Đuraš
U raspravi su sudjelovali: N. Antolović, T. Bilas, D. Pauković, S. Vujičić, S. Žaja Vrbica i M. Šuman Tolić

Senat je jednoglasno donio
Odluku

U akademskoj 2021. / 2022. godini Sveučilište u Dubrovniku financirat će putem Studentskog zbora Sveučilišta u
Dubrovniku sljedeće studentske projekte:
Naziv projekta

Voditelj/voditeljica

17. HEAR ME seminar studentskih radija
Ivana Hladilo
„3R“ (Recycle, Renew and Reuse)
Jelena Kraljević
LEAP Summit 2022
Carla Lešević
Edukativni obilazak firmi i muzeja vezanih za računarsku struku
Rado Senjo
Duhovna nota
Josip Hađinac
Javna tribina „Svijet medija iznutra“
Ivan Milan
Sudjelovanje na Nacionalnoj platformi Rijeka 2022
Maria Šoštarić
Posjet brodogradilištu „Brodosplit“
Stefano Piantanida
Sudjelovanje na Erasmus Generation Meeting-u
Nora DiLeo
Vodič za studente
Klara Lukavski
Posjet PR agencijama
Mauro Jerman
Ukupan iznos odobrenih sredstava za financiranje studentskih projekata u 2022.

ad 7.

Odobreni iznos
(u kunama)
19.900,00
5.291,00
4.385,00
9.000,00
7.500,00
17.160,00
6.080,00
7.000,00
4.999,00
8.000,00
18.500,00
107.815,00

Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktorandice poslijediplomskog doktorskog studija
"Povijest stanovništva" Ankice Džono Boban : „Uzroci smrti u Dubrovniku (1825. - 1918.)“ koji je izrađen
pod mentorstvom doc. dr. sc. Saše Missonia i komentorstvom dr. sc. Mirana Čokle, dr. med., višeg
znanstvenog suradnika

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest
stanovništva doc. dr. sc. Irene Ipšić za imenovanje Povjerenstva od 19. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada doktorandice poslijediplomskog doktorskog studija
"Povijest stanovništva" Ankice Džono Boban : „Uzroci smrti u Dubrovniku (1825. - 1918.)“, u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Ana Bakija - Konsuo, Sveučilište u Dubrovniku, predsjednica,
prof. dr. sc. Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član i
doc. dr. sc. Jasenka Maslek, Sveučilište u Dubrovniku, članica.

ad 8.

Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada doktoranda poslijediplomskog doktorskog studija
"Povijest stanovništva" Marka Rašice: „Dubrovačke bratovštine od 1808. do 2015.“ izrađenog pod
mentorstvom akademkinje Nelle Lonza

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija Povijest
stanovništva doc. dr. sc. Irene Ipšić za imenovanje Povjerenstva od 19. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali:
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada doktoranda poslijediplomskog doktorskog studija "Povijest
stanovništva" Marka Rašice: „Dubrovačke bratovštine od 1808. do 2015.“ , 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 i
izv. prof. dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić, Hrvatski institut za povijest, članica.

ad 9.

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente i ocjenu nastupnog
predavanja u postupku izbora dr. sc. Ivone Zakarije u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto

docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, a po natječaju objavljenom u NN
30/22
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo za
imenovanje Povjerenstva od 14. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastavne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora dr. sc.
Ivone Zakarije u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti,
polje računarstvo, u sastavu:
doc. dr. sc. Krunoslav Žubrinić, Sveučilište u Dubrovniku, predsjednik,
prof. dr. sc. Željka Car, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, članica i
izv. prof. dr. sc. Mario Miličević, Sveučilište u Dubrovniku, član.

ad 10.

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Miloša Lalovca u
okviru postupka njegovog izbora u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina ( 3.02.09)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo za imenovanje
Povjerenstva od 14. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio je
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Miloša Lalovca u okviru postupka njegovog izbora u
naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke
medicinske znanosti, grana interna medicina ( 3.02.09), u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Tajana Filipec Kanižaj, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica,
doc. dr. sc. Sanda Tešanović, Sveučilište u Dubrovnik, članica
doc. dr. sc. Nikola Sobočan, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član.

ad 11.

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u zvanje i na
radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno područje
prirodnih znanosti, polje biologija (1.05)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje za imenovanje
Povjerenstva od 20. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju za izbor u zvanje i na radno mjesto stručnog savjetnika u
sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05), u sastavu:
prof. dr. sc. Davor Lučić, predsjednik
dr. sc. Jakša Bolotin, viši znanstveni suradnik i
dr. sc. Katija Dolina, stručna savjetnica.

ad 12.

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Helene Brautović 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, dostavljeni su: Izvješće Stručnog povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za
izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole objavljenog u NN od 8. ožujka 2022. i Ocjena ukupne nastavne
i stručne djelatnosti u postupku izbora dr. sc. Helene Brautović od 20. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku

Dr. sc. Helena Brautović izabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06).

ad 13.

Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana oftamologija (3.02.18)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo za raspisivanje
natječaja od 30. ožujka 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana oftamologija (3.02.18).
Zaključeno u 13,45 sati.
Nakon završetka rada po točkama Dnevnog reda, predsjednica Studentskog zbora A. Đuraš zamolila je članove Senata da u
svojim sastavnicama pozovu ljude da sudjeluju u humanitarnoj akciji za djecu Ukrajine koja će se održati u četvrtak, 28. travnja
2022. u Sportskoj dvorani te da sudjeluju u sportskim natjecanjima koja će se održati 14. svibnja 2022. u okviru manifestacije
Studentski sportski dan.
N. Antolović upitao je kada će se provesti e- savjetovanje o prijedlogu novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj
djelatnosti a rektor je odgovorio da je dobio informaciju da se čeka suglasnost iz drugog ministarstva.
Na upit M. Miličevića koje se aktivnosti mogu poduzeti za povećanje broja upisanih studenata, rektor je odgovorio da se na
tome kontinuirano radi te da će se u tom smislu uskoro organizirati i sastanak s pročelnicima odjela radi izrade zajedničke
strategije u promotivnim aktivnostima.
Na upit D. Paukovića kad će se održati reakreditacija studijskih programa, prorektorica S. Žaja Vrbica je odgovorila da je
reakreditacija za Sveučilište u Dubrovniku planirana za sljedeću godinu.
M. Ćimić i M. Šuman Tolić još su jednom uputili apel pročelnicima odjela i članovima Senata da potaknu nastavnike na
sudjelovanje u komentiranju aktualnih događanja u medijima te na sudjelovanje u radu Alumni kluba i promotivnim
aktivnostima Sveučilišta.

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

