Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 745-1/22
U Dubrovniku, 31. svibnja 2022.

Zapisnik
sa 185. sjednice Senata održane 31. svibnja 2022. održane u Rektoratu s početkom u 10,30 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A , Brautović, M., Burum, N., Dobroslavić, T., Đuraš, A.,
Emanuele, L., Milić Beran, I., Miličević, M. i Šuman Tolić, M.
Odsutni: Besjedica, T., Đurđević Tomaš, Garić, R., Ivanic, S., Lobaš Kukavičić, I., Pauković, D., Svilokos, T. (OP),
Vujičić, S. (OP) i Žubrinić, K. (OP).
Sjednici su prisustvovali i: prorektorica za studije i studente Žaja Vrbica, S., prorektorica za međunarodnu suradnju i znanost
Pećarević, M., prorektor za poslovanje Stojčić, N., voditeljica Centra za jezike Violić Koprivec, A., voditeljica studija
Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo Zoranić, S., voditeljica studija Povijest Jadrana i Mediterana Gjurašić, M., 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:
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku prijavljivanja unutarnjih nepravilnosti jer prijedlog
nije na vrijeme dostavljen.
Članovi Senata prihvatili su rektorov prijedlog te jednoglasno usvojili sljedeći
Dnevni red

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Prihvaćanje zapisnika sa 184. sjednice održane 27. travnja 2022.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 27. travnja do 31. svibnja 2022.
Donošenje odluke o prihvaćanju većih izmjena i dopuna studijskih programa:
a. preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest Jadrana i Mediterana
b. diplomskog sveučilišnog studija Marikultura
Donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna studijskih programa:
a) preddiplomskog sveučilišnog studija Primijenjeno/poslovno računarstvo
b) diplomskog sveučilišnog studija Primijenjeno/poslovno računarstvo
c) preddiplomskog stručnog studija Financijski menadžment
d) specijalističkog diplomskog stručnog studija Financijski menadžment
e) specijalističkog diplomskog stručnog studija Kliničko sestrinstvo
Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova nastave za akademsku 2022. / 2023. godinu za:
a) preddiplomski stručni studij Financijski menadžment
b) specijalistički diplomski stručni studij Financijski menadžment
c) preddiplomski stručni studij „Sestrinstvo“
d) specijalistički diplomski stručni studij „Kliničko sestrinstvo“
e) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij „Primijenjeno / poslovno računarstvo“
f) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij „Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u
pomorstvu“
g) diplomskog sveučilišnog studija Ekonomija
Donošenje odluke o potvrdi odluke Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju i uvrštenju predmeta
„Ekologija u umjetničkom oblikovanju I“ i „Ekologija u umjetničkom oblikovanju II“ u popis izbornih
predmeta koje mogu upisati studenti s drugih sastavnica Sveučilišta u Dubrovniku (horizontalna
mobilnost)
Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih
diplomskih stručnih studija u akademskoj 2022. / 2023. godini
Donošenje Kalendara nastave za akademsku 2022. / 2023. godinu
Donošenje odluke o:
a) potvrdi Dodatka I. Sporazumu o osnivanju zajedničkog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog)
studija „Poslovna ekonomija u digitalnog okruženju“ s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
b) prihvaćanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju
„Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“

10. Donošenje Hodograma aktivnosti u vezi s izborima pročelnika Odjela za primijenjenu ekologiju i Odjela
za komunikologiju te ravnatelja Instituta za more i priobalje
11. Donošenje odluke o odobrenju izdavanja knjige doc. dr. sc. Jasenke Maslek „Narodni običaji i vjerovanja
na Pelješcu (prema zapisima Nikole Zvonimira Bjelovučića)“
12. Donošenje odluke o imenovanju uredništva časopisa „Naše more“
13. Donošenje odluke o prihvaćanju:
a) Godišnjeg izvještaja o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete za
2021.
b) Izvješća o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za
2021.
c) Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2022.
14. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u okviru postupka izbora
dr. sc. Ivice Martinjaka u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)
15. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka izbora
dr. sc. Ivane Bakije u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija ( 3.02.29)
16. Donošenje odluke o imenovanju 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
17. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Mate Jurjevića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo
(2.11.04)
18. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ivone Zakarije u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09)
19. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Miloša Lalovca u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta u
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna
medicina (3.02.09)
20. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Svjetlane Bobanović Ćolić u zvanje i na radno mjesto stručne savjetnice
u sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05)
21. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora za:
a) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10) i
imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje nastavne komponente u postupku izbora
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
22. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto
znanstvenog suradnika za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05)
23. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača
za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02) i imenovanje Povjerenstva za
provedbu postupka reizbora
24. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana
novinarstvo (5.04.09) i imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka reizbora
25. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za:
a) znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01)
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
c) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
26. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Krunoslava Žubrinića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana programsko
inženjerstvo (2.09.06)
27. Donošenje odluke o izboru Tanje Dujaković, mag. art. u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija-restauracija (7.04.09).

ad 1.

Prihvaćanje zapisnika sa 184. sjednice održane 27. travnja 2022.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je zapisnik sa 184. sjednice održane 27. travnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se zapisnik sa 184. sjednice Senata održane 27. travnja 2022.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 27. travnja do 31. svibnja 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 27. travnja do 31. svibnja 2022.

ad 3.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju većih izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Povijest Jadrana i Mediterana
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana od 11. ožujka
2022. kojom se usvaja prijedlog Elaborata revidiranog studijskog programa preddiplomskog studija Povijest Jadrana i
Mediterana; Elaborat preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest Jadrana i Mediterana; Mišljenje Društva turističkih
vodiča Dubrovnik od 1. ožujka 2022 o primjerenosti ishoda učenja; Mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog
ureda Dubrovnik od 3. ožujka 2022. o primjerenosti ishoda učenja; Mišljenje Instituta za turizam od 7. ožujka 2022. o
primjerenosti ishoda učenja; Mišljenje Državnog arhiva u Dubrovniku od 4. ožujka 2022. o primjerenosti ishoda učenja;
Obrazloženja izmjena i dopuna studijskog programa Povijest Jadrana i Mediterana; Prethodna procjena i mišljenje
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 27. svibnja 2022.; Zapisnik sa 71. izvanredne
sjednice Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana od 16. svibnja 2022.i prijedlog odluke Senata;
Uvodno izvješće:S. Žaja Vrbica
U raspravi je sudjelovala:M. Gjurašić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanje kvalitete (Broj: 746-2/22 od 27. svibnja 2022.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti izmijenjeni i
dopunjeni studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“.
2. Prihvaća se izmijenjeni i dopunjeni studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i
Mediterana“.
3. Preddiplomski sveučilišni studij „Povijest Jadrana i Mediterana“ završava polaganjem svih ispita i obranom
završnog rada. Završetkom tog studija stječe se 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) povijesti (univ. bacc. hist.)
4. Preddiplomski sveučilišni studij „Povijest Jadrana i Mediterana“ izvodit će se prema studijskom programu iz
točke 2. ove Odluke od akademske 2022./2023. godine.
5. Studenti koji su preddiplomski sveučilišni studij „Povijest Jadrana i Mediterana“ upisali prema važećem
studijskom programu imaju pravo na zahtjev nastaviti studirati na preddiplomskom sveučilišnom studiju „Povijest
Jadrana i Mediterana“ prema studijskom programu iz točke 2. ove Odluke, pri čemu će se priznavanje prethodno
položenih ispita obaviti u skladu s Odlukom Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana koja nakon donošenja čini
sastavni dio ove Odluke.
6. Zadužuje se Vijeće studija Povijest Jadrana i Mediterana da najkasnije do početka akademske 2022./2023. godine
donese odluku iz prethodne točke.

7. Studenti koji su preddiplomski sveučilišni studij „Povijest Jadrana i Mediterana“ upisali zaključno s akademskom
2022./2023. godinom imaju pravo dovršiti studij prema studijskom programu i uvjetima koji su važili prilikom upisa
u prvu godinu studija, i to u krajnjem roku od šest (6) godina od upisa.
8. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
b) Donošenje odluke o prihvaćanju većih izmjena i dopuna studijskog programa
Marikultura

diplomskog

sveučilišnog

studija

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za primjenjenu ekologiju od 1. ožujka
2022. o prihvaćanju Elaborata o izmjenjenom i dopunjenom studijskom programu diplomskog studija Marikultura; Elaborat
diplomskog sveučilišnog studija „Marikultura“; Mišljenje tvrtke Cromaris d.d. Zadar od 9. ožujka 2022. o primjerenosti
ishoda učenja; Mišljenje tvrtke FLAG Južni Jadran Ston o primjerenosti ishoda učenja; Mišljenje Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje Područnog ureda Dubrovnik od 28. veljače 2022. o primjerenosti ishoda učenja; Mišljenje Dubrovačko
neretvanske županije od 20. veljače 2022. o primjerenosti ishoda učenja; Odluka Stručnog vijeća Odjela za primijenjenu
ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku od 18. svibnja 2022. o prihvaćanju dorađenog diplomskog studija „Marikultura“;
Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 27. svibnja 2022.
i prijedlog odluke Senata
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi je sudjelovala: T. Dobroslavić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanje kvalitete (Broj: 746-2/22 od 27. svibnja 2022.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti izmijenjeni i
dopunjeni studijski program diplomskog sveučilišnog studija „Marikultura“.
2.Prihvaća se izmijenjeni i dopunjeni studijski program diplomskog sveučilišnog studija „Marikultura“.
3. Diplomski sveučilišni studij „Marikultura“ završava polaganjem svih ispita i obranom diplomskog rada.
Završetkom tog studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistar/ magistra inženjer/inženjerka
marikulture s kraticom mag. ing. maricult.
4. Diplomski sveučilišni studij „Marikultura“ izvodit će se na Odjelu za primijenjenu ekologiju prema studijskom
programu iz točke 2. ove Odluke od akademske 2022./2023. godine.
5. Studenti koji su diplomski sveučilišni studij „Marikultura“ upisali prema važećem studijskom programu imaju
pravo na zahtjev nastaviti studirati na diplomskom sveučilišnom studiju „Marikultura“ prema studijskom programu
iz točke 2. ove Odluke, pri čemu će se priznavanje prethodno položenih ispita obaviti u skladu s Odlukom Stručnog
vijeća Odjela za primijenjenu ekologiju koja nakon donošenja čini sastavni dio ove Odluke.
ad 4.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog
studija Primijenjeno/poslovno računarstvo
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo od 13.
svibnja 2022. o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna studijskih programa preddiplomskog i diplomskog studija Primijenjeno
/ poslovno računarstvo“; Popunjeni Obrazac za izmjene i dopune studijskih programa za preddiplomski sveučilišni studij
Primijenjeno / poslovno računarstvo“od 10. svibnja 2022. i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete od 27. svibnja 2022.
Uvodno izvješće: M. Miličević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Primijenjeno/poslovno računarstvo, a prema prijedlogu prihvaćenom na Stručnom vijeću Odjela za elektrotehniku i
računarstvo od 13. svibnja 2022.

b) Donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog
Primijenjeno/poslovno računarstvo

sveučilišnog

studija

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo od 13.
svibnja 2022. o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna studijskih programa preddiplomskog i diplomskog studija Primijenjeno
/ poslovno računarstvo“; Popunjeni Obrazac za izmjene i dopune studijskih programa za diplomski sveučilišni studij
Primijenjeno / poslovno računarstvo“od 10. svibnja 2022. i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete od 27. svibnja 2022.
Uvodno izvješće: M. Miličević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija Primijenjeno/poslovno
računarstvo, a prema prijedlogu prihvaćenom na Stručnom vijeću Odjela za elektrotehniku i računarstvo od 13.
svibnja 2022.
c) Donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog stručnog studija
Financijski menadžment
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prethodna suglasnost o manjim izmjenama i dopunama studijskih
programa preddiplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“ i diplomskog specijalističkog stručnog studija
„Financijski menadžment koju je donijelo Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na svojoj sjednici
održanoj 12. svibnja 2022.; Popunjeni Obrazac za izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog studija Financijski
menadžment i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 27. svibnja 2022.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Financijski
menadžment, a prema prijedlogu prihvaćenom na Stručnom vijeću Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 12.
svibnja 2022.
d) Donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna studijskog programa specijalističkog diplomskog
stručnog studija Financijski menadžment
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prethodna suglasnost o manjim izmjenama i dopunama studijskih
programa preddiplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“ i diplomskog specijalističkog studija „Financijski
menadžment“ koju je donijelo Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na svojoj sjednici održanoj 12.
svibnja 2022.; Popunjeni Obrazac za izmjene i dopune studijskog programa diplomskog specijalističkog studija „Financijski
menadžment“ i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 27. svibnja 2022.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija „Financijski
menadžment“, a prema prijedlogu prihvaćenom na Stručnom vijeću Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od
12. svibnja 2022.
e) Donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna studijskog programa specijalističkog diplomskog
stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ od 30.
ožujka 2022. o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna preddiplomskoga stručnog studija „Sestrinstvo“; Popunjeni Obrazac za
izmjene i dopune studijskog programa diplomskog specijalističkog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“ i Mišljenje
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 27. svibnja 2022.
Uvodno izvješće: S. Zoranić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se dopune studijskog programa specijalističkog diplomskog stučnog studija „Kliničko sestrinstvo“ a
prema prijedlogu prihvaćenom na Vijeću studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ 30. ožujka 2022.

ad 5.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova nastave za akademsku 2022. / 2023. godinu za preddiplomski
stručni studij Financijski menadžment
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
od 12. svibnja 2022. o prihvaćanju izvedbenog plana preddiplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“, Izvedbeni
plan preddiplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“ i prijedlog odluke Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se izvedbeni plan nastave preddiplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“ na Odjelu za
ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2022. / 2023. godinu.
2. Zadužuje se Stručno vijeće Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju da najkasnije do početka akademske 2022./
2023. godine uskladi izvedbeni plan 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 nastave za akademsku 2022. / 2023. godinu za specijalistički
diplomski stručni studij „Financijski menadžment“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvedbeni plan nastave specijalističkog diplomskog stručnog studija
„Financijski menadžment“ i prijedlog odluke Senata
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se izvedbeni plan nastave specijalističkog diplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“ na
Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2022. / 2023. godinu.
2. Zadužuje se Stručno vijeće Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju da najkasnije do početka akademske 2022./
2023. godine uskladi izvedbeni plan nastave iz prethodne točke 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 nastave za akademsku 2022. / 2023. godinu za preddiplomski
stručni studij „Sestrinstvo“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvedbeni plan nastave preddiplomskog stručnog studija
„Sestrinstvo“ i prijedlog odluke Senata
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvedbeni plan nastave preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ za akademsku 2022. / 2023.
godinu.
Zadužuje se Vijeće studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ da najkasnije do početka akademske 2022./2023.
godine uskladi izvedbeni plan nastave iz prethodne točke 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 nastave za akademsku 2022. / 2023. godinu za specijalistički
diplomski stručni studij „Kliničko sestrinstvo“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su:Izvedbeni plan nastave za specijalistički diplomski stručni studij
„Kliničko sestrinstvo“ i prijedlog odluke Senata
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se izvedbeni plan nastave specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“ za
akademsku 2022. / 2023. godinu.
2. Zadužuje se Vijeće studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ da najkasnije do početka akademske 2022. / 2023.
godine uskladi izvedbeni plan 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 nastave za akademsku 2022. / 2023. godinu za preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij „Primijenjeno / poslovno računarstvo“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvedbeni plan preddiplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno /
poslovno računarstvo“ i prijedlog odluke Senata,
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaćaju se izvedbeni planovi preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno / poslovno
računarstvo“ na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2022. / 2023. godinu.
2. Zadužuje se Stručno vijeće Odjelu za elektrotehniku i računarstvo 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.
f) Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova nastave za akademsku 2022. / 2023. godinu preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog studija „Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvedbeni planovi preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija
„Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu“, Opis kolegija u izvedbenim planovima nastave i prijedlog
odluke Senata
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaćaju se izvedbeni planovi nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Elektrotehničke i komunikacijske
tehnologije u pomorstvu“ i diplomskog sveučilišnog studija „Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u
pomorstvu“ na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2022. / 2023. godinu.
2. Zadužuje se Stručno vijeće Odjelu za elektrotehniku i računarstvo 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.
g) Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova nastave za akademsku 2022. / 2023. godinu diplomskog
sveučilišnog studija „Ekonomija“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvedbeni plan nastave diplomskog sveučilišnog studija „Ekonomija“
i prijedlog odluke Senata
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se izvedbeni plan nastave diplomskog sveučilišnog studija „Ekonomija“ na Odjelu za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2022. / 2023. godinu.
2. Zadužuje se Stručno vijeće Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju da najkasnije do početka akademske
2022./2023. godine uskladi izvedbeni plan nastave iz prethodne točke s člankom 92. Pravilnika o studijima i
studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku sukladno uputama prorektorice za studije i studente.

ad 6

Donošenje odluke o potvrdi odluke Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju i uvrštenju predmeta
„Ekologija u umjetničkom oblikovanju I“ i „Ekologija u umjetničkom oblikovanju II“ u popis izbornih
predmeta koje mogu upisati studenti s drugih sastavnica Sveučilišta u Dubrovniku (horizontalna mobilnost)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 13.
travnja 2022.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
U raspravi je sudjelovao:M. Brautović
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Potvrđuje se Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju o prihvaćanju izbornih kolegija „Ekologija u
umjetničkom oblikovanju I“ i „„Ekologija u umjetničkom oblikovanju II“ na diplomskom studiju „Konzervacija –
restauracija“ i njihovom uvrštavanju u horizontalnu mobilnost za studete Sveučilišta u Dubrovniku.

ad 7.

Donošenje odluke o raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih
diplomskih stručnih studija u akademskoj 2022. / 2023. godini

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i
specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj 2022. / 2023. godini
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio odluku kojom se raspisuje

Natječaj
za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj
2022./2023.
I. Upisne kvote
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJI
Naziv studija

Redoviti
studenti

Izvanredni
studenti

Strani
državljani

Ukupno

1.

POMORSTVO

20

10

/

30

2.

EKONOMIJA

12

3

1

16

3.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER
TURIZAM

27

3

1

31

4.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER
MARKETING

18

3

1

22

5.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER IT
MENADŽMENT

17

3

1

21

6.

ELEKTROTEHNIČKE I
KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

10

5

/

15

7.

PRIMIJENJENO/POSLOVNO
RAČUNARSTVO

20

10

/

30

8.

ODNOSI S JAVNOSTIMA

15

10

1

26

9.

MEDIJI

10

5

1

16

Redni
broj

10.

MARIKULTURA

15

5

0

20

11.

KONZERVACIJA-RESTAURACIJA;
SMJEROVI: DRVO, PAPIR, TEKSTIL,
METAL, KERAMIKA

15

2

3

20

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI
1.

KLINIČKO SESTRINSTVO

0

0

0

0

2.

FINANCIJSKI MENADŽMENT

0

18

0

18

3.

HOTELIJERSTVO

25

10

0

35

204

87

9

300

SVEUKUPNO
(sveučilišni diplomski studiji
i specijalistički diplomski stručni studiji)

II. Uvjeti upisa
Sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij može upisati osoba koja je završila
odgovarajući preddiplomski ili dodiplomski studij.
Stručna vijeća sveučilišnih odjela utvrđuju i objavljuju na oglasnim pločama i svojim mrežnim stranicama koji se
studiji smatraju odgovarajućim za upis pojedinog diplomskog studija.
III. Prijave za upis, rang liste i upisi
Prijave za upis zaprimat će se u razdoblju od 12. do 27. rujna 2022. do 12:00 sati.
Obrazac prijave s popisom dokumentacije koja se prilaže uz prijavu može se dobiti na Sveučilištu ili na
mrežnoj stranici Sveučilišta: www.unidu.hr/upisi. Prijave se dostavljaju elektronski ili preporučenom pošiljkom na
adrese:

Diplomski studij

E-mail adresa za dostavu dokumentacije u
elektronskom obliku

Pomorstvo

pomorstvo@unidu.hr

Primijenjeno / poslovno računarstvo

elektrotehnika-racunarstvo@unidu.hr

Elektrotehničke i komunikacijske
tehnologije u pomorstvu
Marikultura

elektrotehnika-racunarstvo@unidu.hr

Kliničko sestrinstvo

sestrinstvo@unidu.hr

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

restauracija@unidu.hr

Mediji
Odnosi s javnostima
Ekonomija

akvakultura@unidu.hr

mediji@unidu.hr
mediji@unidu.hr

Adresa za dostavu prijave putem pošte

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Ćira Carića 4
20000 DUBROVNIK

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Branitelja Dubrovnika 41
20000 DUBROVNIK

ekonomija@unidu.hr

Poslovna ekonomija (turizam, marketing,
IT menadžment)

ekonomija@unidu.hr

Hotelijerstvo

strucni.ekonomija@unidu.hr

Financijski menadžment

strucni.ekonomija@unidu.hr

uz naznaku: „Prijava za upis na ________________________ (navesti naziv studija)“.

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

Rang liste objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta 27. rujna 2022. u 15:00 sati. Rang lista
formira se prema ostvarenom prosječnom uspjehu na preddiplomskom ili dodiplomskom studiju izračunom prosjeka
svih ocjena. Ako dva kandidata imaju jednaki prosjek ocjena prednost ima kandidat s kraćim vremenom studiranja.
Za specijalistički diplomski stručni studij „Kliničko sestrinstvo“ provest će se intervju s prijavljenim kandidatima za
upis, a prema rasporedu koji će se naknadno objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Kandidati koji su stekli pravo upisa, upisuju se prema redoslijedu na rang listi do popune kapaciteta. Upisi će se
obaviti od 28. do 30. rujna 2022. prema detaljima koji će se objaviti na mrežnim stranicama odjela i studija i oglasnim
pločama na Sveučilištu. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u propisanom roku se ne upiše, gubi pravo
upisa na studij, a umjesto njega pravo upisa stječe kandidat koji je slijedeći na rang listi.
Posebna napomena:
U akademskoj godini 2022./2023. neće se pokrenuti smjer Keramika na diplomskom studiju Konzervacijarestauracija; smjerovi: Drvo, Papir, Tekstil, Metal, Keramika.
IV. Participacija u troškovima studija
Redoviti studenti - hrvatski državljani koji će u akademskoj 2022./2023. po prvi puta upisati I. godinu
sveučilišnog diplomskog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, odlukom Vlade Republike
Hrvatske ne plaćaju školarinu. Redoviti studenti koji su uz potporu MZO već bili upisani na diplomski studij u
statusu redovitog studenta i izvanredni studenti plaćaju participaciju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata
- Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja ovisno o znanstvenom ili umjetničkom
području i studijskom programu. Svi studenti ( osim studija Kliničko sestrinstvo) dužni su uplatiti i upisninu u iznosu
od 300,00 kuna.
Svi studenti studija „Konzervacija-restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika“ dužni su uplatiti iznos
od 1.500,00 kuna za potrošni materijal za svaku studijsku godinu.

V. Upisi posebne kategorije pristupnika
U skladu sa preporukama Rektorskog zbora, na diplomske studije Sveučilišta u Dubrovniku, u statusu redovitog
studenta i izvan odobrene upisne kvote, uz subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ako zadovoljavaju
propisane upisne kriterije i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, mogu se upisati sljedeće
kategorije kandidata:
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata
- djeca smrtno stradalih zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i 100% - tnih HRVI Domovinskog
rata I. skupine
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
invalida rata (dalje: Zakon)
- djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo
pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona
- kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja (prema „Rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje“)
- kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja
funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma - Listi I“
(prema Nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom)
- kandidati iz sustava alternativne skrbi.
Ako kandidat iz neke od gore navedenih kategorija želi upisati diplomski studij Sveučilišta u Dubrovniku u statusu
izvanrednog studenta, plaća 50% školarine.
VI. Obavijesti
Sve potrebne informacije o studijima, razredbenom postupku i upisima mogu se dobiti na mrežnoj stranici
Sveučilišta www.unidu.hr ili telefonom na broj: (020) 445-909 i 445-910 (Odjel za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju), (020) 445-714 (Pomorski odjel), (020) 445-844 (Odjel za elektrotehniku i računarstvo), (020) 445-862
(Odjel za primijenjenu ekologiju), (020) 446-020 (Odjel za komunikologiju) i (020) 446-030 (Odjel za umjetnost i
restauraciju), (020) 445-725 (studij Kliničko sestrinstvo) ili elektroničkom poštom: upisi@unidu.hr.
ad 8.

Donošenje Kalendara nastave za akademsku 2022. / 2023. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su:
Uvodno izvješće: : S. Žaja Vrbica
U raspravi su sudjelovali: M. Miličević, M. Gjurašić

Senat je jednoglasno donio odluku kojom se prihvaća sljedeći
Kalendar
nastavnih aktivnosti za preddiplomske i diplomske studije u akademskoj 2022./2023. godini
I. Zimski semestar (traje 15 tjedana):
1. Početak nastave: 3. listopada 2022. (ponedjeljak)
2. Početak nastave za diplomske studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju: 7. studenog 2022. (ponedjeljak) –
trajanje (10 tjedana)
3. Završetak nastave: 28. siječnja 2023. (subota)
4. Dani u semestru kada nema nastave:
− 1. studenoga 2022. (utorak) – Dan svih svetih
− 18. studenoga 2022. (petak) – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
− od 26. prosinca 2022. (ponedjeljak) do 8. siječnja 2023. (nedjelja) - Božićni i novogodišnji Blagdani
5. Izvanredni ispitni rok: od 14. studenoga 2022. (ponedjeljak) do 26. studenoga 2022. (subota)
6. Zimski ispitni rok: od 30. siječnja 2023. (ponedjeljak) do 11. veljače 2023. (subota)
II. Ljetni semestar (traje 15 tjedana):
1. Početak nastave: 13. veljače 2023. (ponedjeljak)
2. Završetak nastave za diplomske studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju: 22. travnja 2023. (subota) –
trajanje (10 tjedana)
3. Završetak nastave: 27. svibnja 2023. (subota)
4. Dani u semestru kada nema nastave:
− 10. travnja 2023. (ponedjeljak) - Uskrsni ponedjeljak
− 1. svibnja 2023. (ponedjeljak) – Praznik rada
5. Izvanredni ispitni rok: od 20. ožujka 2023. (ponedjeljak) do 1. travnja 2023. (subota)
6. Ljetni ispitni rok: od 29. svibnja 2023. (ponedjeljak) do 24. lipnja 2023. (subota)
7. Neradni dani za vrijeme ispitnih rokova:
− 30. svibnja 2023. (utorak) – Dan državnosti
− 8. lipnja 2023. (četvrtak) – Tijelovo
− 22. lipnja 2023. (četvrtak) – Dan antifašističke borbe
III. Završetak akademske godine
1. Jesenski ispitni rok: od 21. kolovoza 2023. (ponedjeljak) do 16. rujna 2023. (subota)
2. Rektorski rok: 19. rujna 2023. (utorak) u 8:00 sati
Za ljetni i jesenski ispitni rok nastavnici su dužni objaviti dva termina polaganja ispita, a za sve ostale ispitne rokove
jedan termin polaganja ispita. Preporuka je da između dva termina polaganja ispita protekne najmanje četrnaest
dana.
IV. Anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti
1. Zimski semestar: od 5. prosinca 2022. (ponedjeljak) do 22. siječnja 2023. (nedjelja)
2. Ljetni semestar: od 10. travnja 2023. (ponedjeljak) do 21. svibnja 2023. (nedjelja)

ad 9.
a) Donošenje odluke o potvrdi Dodatka I. Sporazumu o osnivanju zajedničkog poslijediplomskog sveučilišnog
(doktorskog) studija „Poslovna ekonomija u digitalnog okruženju“ s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu od 3.
svibnja 2022. o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka I. Sporazumu o osnivanju zajedničkog poslijediplomskog
sveučilišnog doktorskog studija „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“, Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju
i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku od 12. svibnja 2022. o davanju suglasnosti na prijedlog Dodatka I.
Sporazumu te Dodatak I. Sporazumu o osnivanju zajedničkog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Poslovna
ekonomija u digitalnom okruženju“potpisan 18. svibnja 2022. između Sveučilišta u Dubrovniku i Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu;
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio

Odluku
Senat Sveučilišta u Dubrovniku potvrđuje Dodatak I. Sporazumu o osnivanju zajedničkog
poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“ koji su 18.

svibnja 2022. potpisali rektor Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Nikša Burum i dekan Ekonomskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Jurica Pavičić.

b) Donošenje odluke o prihvaćanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom
studiju „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Zagrebu od 3.
svibnja 2022. i Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku od 12. svibnja
2022. o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom
studija „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“; Suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju od 12. svibnja 2022. i prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom
studija „Poslovna ekonomija u digitalnom okruženju“;
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslijediplomskom doktorskom studiju „Poslovna
ekonomija u digitalnom okruženju“.

ad 10.

Donošenje Hodograma aktivnosti u vezi s izborima pročelnika Odjela za primijenjenu ekologiju i Odjela za
komunikologiju te ravnatelja Instituta za more i priobalje

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Hodograma aktivnosti za provedbu izbora pročelnika Odjela
za primijenjenu ekologiju, Odjela za komunikologiju i ravnatelja Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio

HODOGRAM AKTIVNOSTI ZA PROVEDBU IZBORA PROČELNIKA ODJELA ZA PRIMIJENJENU EKOLOGIJU, ODJELA
ZA KOMUNIKOLOGIJU I RAVNATELJA INSTITUTA ZA MORE I PRIOBALJE
AKTIVNOSTI
Donošenje Odluke o provedbi izbora za pročelnika Odjela za
primijenjenu ekologiju te ravnatelja Instituta za more i
priobalje (dalje: IMP)
...............................................................................................................................
................
Donošenje Odluke o provedbi izbora za pročelnika Odjela za
komunikologiju

Podnošenje kandidature i programa rada za dvogodišnje
mandatno razdoblje.
(Prijave se podnose na protokol u rektorat Sveučilišta).

Objava kandidature i dostava programa rada članovima
stručnih vijeća odjela i znanstvenog vijeća IMP

Izbor pročelnika Odjela za komunikologiju i Odjela za
primijenjenu ekologiju te ravnatelja IMP

ZADUŽENJE

DATUM*

Stručno vijeće Odjelaza
primijenjenu ekologiju/
Znanstveno vijeće IMP
...............................................

10. lipnja 2022.

Stručno vijeće Odjela za
komunikologiju

Kandidati za pročelnika
Odjela za primijenjenu
ekologiju / ravnatelja
IMP
..................................................
.
Kandidati za pročelnika
Odjela za
komunikologiju
Pročelnica Odjela za
primjenjenu ekologiju i
ravnatelj IMP
..........................................
Pročelnik Odjela za
komunikologiju
Stručno vijeće Odjela za
primijenjenu ekologiju i
Znanstveno vijeće IMP
.......................................
Stručno vijeće Odjela za
komunikologiju

Podnositelj prigovora

Prigovori na provedeni postupak izbora na odjelima i IMP

Potvrda izbora pročelnika Odjela za primijenjenu ekologiju i
ravnatelja IMP
...............................................................................................................................
..............
Potvrda izbora Pročelnika Odjela za komunikologiju

(u prvom stupnju
prigovor rješavaju
Stručna vijeća odjela i
Znanstveno vijeće IMP, a
žalbe na odluku
donesenu u prvom
stupnju rješava Senat)

....................................
2. rujna 2022.

20. lipnja 2022.
........................................
..
8. rujna 2022.
21. lipnja 2022.
........................................
.....
9. rujna 2022.
5. srpnja 2022.
........................................
....
20. rujna 2022.

Stručno vijeće
Odjela za
primijenjenu
ekologiju i
Znanstveno vijeće
IMP
do 8. srpnja 2022.
....................................
Stručno vijeće
Odjela za
komunikologiju
do 23. rujna 2022.
13. srpnja 2022.

Senat

........................................
.....
28. rujna 2022.

Primopredaja dužnosti pročelnika odjela / ravnatelja Instituta
(ako se mijenja osoba izabrana na funkciju)

Aktualna pročelnica
Odjela za primijenjenu
ekologiju i ravnatelj IMP
– novi pročelnik odjela /
ravnatelj IMP
..................................................
...
Aktualni pročelnik
Odjela za
komunikologiju – novi
pročelnik

Početak mandatnog razdoblja od dvije godine za pročelnika
Odjela za primijenjenu ekologiju i ravnatelja IMP
........................................................................................................................
Početak mandatnog razdoblja od dvije godine za pročelnika
Odjela za komunikologiju

ad 11.

30. rujna 2022.
........................................
30. studenoga
2022.

1. listopada 2022.
.......................................
1.prosinca 2022.

Donošenje odluke o odobrenju izdavanja knjige doc. dr. sc. Jasenke Maslek „Narodni običaji i vjerovanja na
Pelješcu (prema zapisima Nikole Zvonimira Bjelovučića)“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu od 4. svibnja
2022.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Odobrava se izdavanje knjige doc. dr. sc. Jasenke Maslek „Narodni običaji i vjerovanja na Pelješcu (prema zapisima
Nikole Zvonimira Bjelovučića)“.

ad 12.

Donošenje odluke o imenovanju uredništva časopisa „Naše more“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog glavnog urednika časopisa „Naše more“ za imenovanje
uredništa tog časopisa.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se uredništvo časopisa „Naše more“ za razdoblje od 1. lipnja 2022. do 25. siječnja 2025., u sastavu:
doc. 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 i
doc. dr. sc. Anamaria Bjelopera, pomoćna urednica.
ad 13.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2021.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Godišnji izvještaj o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja
i unapređivanja kvalitete za 2021.godinu
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2021.

b) Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2021.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti
osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2021.
Uvodno izvješće:M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2021.
c) Donošenje odluke o prihvaćanju Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za
2022.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja
kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2022. godinu i prijedlog odluke Senata
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanje kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za
2022. godinu, prema prijedlogu izrađenom i dostavljenom od strane Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete.
2. Odgovorne osobe i sveučilišna tijela, navedena u Operativnom planu iz točke 1. ove Odluke, zadužuju se za
provedbu planom predviđenih mjera i aktivnosti, te za dostavu izvješća o realizaciji tih mjera i aktivnosti
Povjerenstvu za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete putem Ureda za kvalitetu, i to krajem
kalendarske 2022. godine.
3. Operativni plan iz točke 1. ove Odluke dostavit će svim odgovornim osobama odnosno sveučilišnim tijelima iz
prethodnog stavka.
4. Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete će početkom sljedeće kalendarske godine
izraditi Izvješće Senatu o realizaciji mjera i aktivnosti predviđenih Operativnim planom iz točke 1. ove Odluke za
prethodnu godinu.

ad 14.

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u okviru postupka izbora dr.
sc. Ivice Martinjaka u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje
matematika od 26. travnja 2022 kojom se dr. sc. Ivica Martinjak izabire u zvanje višeg znanstvenog suradnika i Odluka
Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo od 19. svibnja 2022 kojom se predlaže sasatav Povjerenstva za
provedbu postupka ocjene nastavne komponente izbora dr. sc. Ivice Martinjaka u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog
profesora
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu nastavne komponente u okviru postupka izbora u znanstveno nastavno zvanje i na
radno mjesto izvanrednog profesora za područje prirodnih znanosti, polje matematika, po raspisanom natječaju
objkavljenom u NN 110/2021, u sastavu:
prof. dr. sc. Martin Lazar (sveučilište u Dubrovniku) predsjednik,
prof. dr. sc. Dean Crnković (Sveučilište u Rijeci) član,
prof. dr. sc. Anka Golemac (Sveučilište u Splitu) članica.

ad 15.

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka izbora dr.
sc. Ivane Bakije u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija ( 3.02.29)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje
temeljnih medicinskih zanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i
farmacije od 8. rujna 2021. o izboru dr. sc. Ivane Bakija u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti; Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Osijeku od 21. travnja 2022.; Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku od 25.
travnja 2022. i prijedlog Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ od 17. svibnja 2022. za imenovanje
Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Ivane Bakija
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka izbora dr. sc. Ivane Bakije u znanstveno
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana psihijatrija ( 3.02.29), u sastavu:
prof. dr. sc. Igor Filipčić, dr. med. (Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku), predsjednik,
doc. dr. sc. Vladimir Grošić, dr. med. (Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku), član
doc. dr. sc. Mara Tripković, dr. med. (Sveučilište u Dubrovniku), članica.

ad 16.

Donošenje odluke o imenovanju 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 Missonija 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 za obranu doktorskog rada doktorandice Ankice Džono
Boban: „Uzroci smrti u Dubrovniku (1825. – 1918.)“
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada doktorandice Ankice Džono Boban: „Uzroci smrti u Dubrovniku
(1825. – 1918.)“ koji je izrađen pod mentorstvom doc. dr. sc. Saše Missonija i komentorstvom dr. sc. Mirana Čokle,
dr. med., višeg znanstvenog suradnika, 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 17.

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Mate Jurjevića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog
profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo (2.11.04)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku
izbora dr. sc. Mate Jurjevića od 12. svibnja 2022. te Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polje
strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike od 6. veljače 2019. o
izboru dr. sc. Mate Jurjevića u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Mate Jurjević izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo (2.11.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 18.

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ivone Zakarija u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polje
elektrotehnika i računarstvo od 23. travnja 2021. o izboru dr. sc. Ivone Zakarija u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
u znanstvenom području tehničkih znanosti – polje računarstvo i Izvješće stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne
komponente i nastupnog predavanja od 11. svibnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ivona Zakarija izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 19.

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Miloša Lalovca u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta u
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina
(3.02.09)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje
temeljnih medicinskih znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i
farmacije od 9. veljače 2022. o izboru dr. sc. Miloša Lalovca u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom
području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti; Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća
Medicinskog fakulteta u Osijeku od 22. ožujka 2022.; Zapisnik o održanom nastupnom predavanju od 18. svibnja 2022.,
Izvješće s mišljenjem o nastupnom predavanju od 18. svibnja 2022. te Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 28. ožujka 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Miloš Lalovac izabire se u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine
i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 20.

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Svjetlane Bobanović Ćolić u zvanje i na radno mjesto stručne savjetnice u
sustavu znanosti i visokog obrazovanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva od 16. svibnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Svjetlana Bobanović Ćolić izabire se u zvanje i na radno mjesto stručne savjetnice u sustavu znanosti i visokog
obrazovanja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05) na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 21.
a)

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija
(5.01.10) i imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje nastavne komponente u postupku izbora

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 12. svibnja
2022. o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10)
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 društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10) na Sveučilištu u Dubrovniku.
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora, u sastavu:
prof. dr. sc. Đuro Benić, profesor emeritus, predsjednik,
prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, profesor emeritus, član i
prof. dr. sc. Anka Obadić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), članica.

b)

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam
(5.01.07)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 12. svibnja
2022. o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam mikroekonomija
(5.01.10)
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 društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 22.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto
znanstvenog suradnika za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je odluka Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje od 24. svibnja
2022. o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje natječaja za ponovni izbor jednog znanstvenika u zvanje i na radno
mjesto znanstvenog suradnika za područje prirodnih znanosti, polje biologija ( 1.05).
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 23.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača
za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02) i imenovanje Povjerenstva za
provedbu postupka reizbora

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je odluka Pomorskog odjela od 25. svibnja 2022. o davanju prethodne
suiglasnosti za raspisivanje natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02) te prijedlog članova Povjerenstva za provedbu postupka po
natječaju.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02) na Sveučilištu u Dubrovniku.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju u sastavu:
doc. dr. sc. Meri Šuman Tolić, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Tonći Svilokos, član,
izv. prof. dr. sc. Iris Lončar, članica.

ad 24.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za ponovni izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana novinarstvo
(5.04.09) i imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka reizbora

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je odluka Odjela za komunikologiju od 10. svibnja 2022. o davanju
suglasnosti za raspisivanje natječaja za ponovni izbor u zvanje i na radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti,
polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana novinarstvo (5.04.09) te prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana novinarstvo (5.04.09) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora u sastavu:
prof. dr. sc. Mato Brautović, predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta, član,
izv. prof. dr. sc. Marijana Musladin, član.
ad 25.
a) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 12. svibnja
2022. o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje natječaja
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biotehničkih znanosti,
polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01) na Sveučilištu u Dubrovniku.
b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 12. svibnja
2022. o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje natječaja
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07) na Sveučilištu u Dubrovniku.
c) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 12. svibnja
2022. o davanju prethodne suglasnosti za raspisivanje natječaja
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 26.

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Krunoslava Žubrinića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana programsko
inženjerstvo (2.09.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polje
elektrotehnike i računarstva o izboru u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika u znanstvenom području tehničkih
znanosti, polje računarstvo od 4. veljače 2022. i Odluku Fakultetskog vijeća Fakultata elektrotehnike i računarstvga
Sveučilišta u Zagrebu kojom je 25. svibnja 2022. utvrđeno da dr. sc. Krunoslav Žubrinić ispunjava uvjete za izbor u
znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana programsko
inženjerstvo (2.09.06) na Sveučilištu u Dubrovniku.

Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Krunoslav Žubrinić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana programsko inženjerstvo (2.09.06) na Sveučilištu u
Dubrovniku.

ad 27.

Donošenje odluke o izboru Tanje Dujaković, mag. art. u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija-restauracija (7.04.09).

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluku o izboru Tanje Dujaković u umjetničku komponentu
umjetničko-nastavnog zvanja docent koju je donio Matični odbor za umjetničko područje 24. veljače 2022. i Mišljenje
Akademijskog vijeća Umjetničke akademije u Splitu od 25. svibnja 2022. kojim se utvrđuje da Tanja Dujaković ispunjava
uvjete za izbor u umjetničko – nastavno zvanje docent.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Tanja Dujaković, mag. art. izabire se u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za umjetničko
područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija na Sveučilištu u Dubrovniku.
Zaključeno u 11,40 sati.

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

