Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1003-1/22
U Dubrovniku, 13. srpnja 2022.

Zapisnik
sa 186. sjednice Senata održane 13. srpnja 2022. održane u Rektoratu s početkom u 10,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Bratoš Cetinić, A , Burum, N., Dobroslavić, T., Đuraš, A., Emanuele, L.,
Garić, R., Milić Beran, I., Miličević, M., Svilokos, T., Vujičić, S., i Žubrinić, K.
Odsutni: Besjedica, T., Brautović, M., Đurđević Tomaš, I., Ivanic, S., Lobaš Kukavičić, I., Pauković, D. i Šuman Tolić, M.
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., predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Marić, 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 prijedlog Dnevnog reda dopuni s novom točkom 28. odnosno donošenjem odluke o razrješenju
jednog člana Upravnog vijeća Studentskog centra u Dubrovniku i imenovanju novog člana. Članovi Senata jednoglasno su
usvojili sljedeći
Dnevni red
Prihvaćanje zapisnika sa 185. sjednice održane 31. svibnja 2022. i izvanredne elektroničke sjednice održane 23. lipnja
2022.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 31. svibnja do 13. srpnja 2022.
3. Donošenje rebalansa Financijskog plana Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu
4. Donošenje odluke o prihvaćanju:
a) manjih izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog specijalističkog stručnog studija „Hotelijerstvo“ na
Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
b) srednjih izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog stručnog studija „Hotelijerstvo, restoraterstvo i
gastronomija“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
5. Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova nastave za akademsku 2022. / 2023. godinu i to:
a) diplomskog sveučilišnog studija „Marikultura“ na Odjelu za primijenjenu ekologiju
b) preddiplomskog stručnog studija „Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“
c) diplomskog specijalističkog stručnog studija „Hotelijerstvo“
d) preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“
6. Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja Centra za jezike:
a)
Engleski jezik A1, A2, B1, B2 i C1
b)
English for life and work
c)
Francuski jezik A1, A2, B1 i B2
d)
Njemački jezik A1, A2, B1 i B2
e)
Portugalski jezik A1, A2, B1 i B2
f)
Ruski jezik A1, A2, B1 i B2
g) Španjolski jezik A1, A2, B1 i B2
h) Talijanski jezik A1, A2, B1 i B2
i)
Hrvatski jezik za strance A2 / Croatian for foreigners A2
7. Donošenje odluke o raspisivanju internog poziva za podnošenje prijava za voditelje programa cjeloživotnog
obrazovanja za program izobrazbe: „Seminar za turističke vodiče“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,
programe izobrazbe koji se izvode na Pomorskom odjelu prema popisu koji je donio Senat na 148. sjednici održanoj
19. ožujka 2018. i posebni program obrazovanja pomoraca
8. Donošenje odluke o imenovanju:
a) voditelja studija „Povijest Jadrana i Mediterana“
b) voditelja studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“
9. Donošenje odluke o imenovanju predstojnika Zavoda za mediteranske kulture
10. Donošenje odluke o potvrdi izbora:
a) ravnatelja Instituta za more i priobalje
b) pročelnika Odjela za primijenjenu ekologiju
11. Donošenje odluke o prijedlogu za nastavak rada:
a) prof. dr. sc. Branke Milošević Pujo
b) prof. dr. sc. Vladimira Lipovca
12. Imenovanje povjerljive osobe Sveučilišta u Dubrovniku i zamjenika povjerljive osobe
1.

13. Donošenje odluke o prihvaćanju knjige dr. sc. Ivane Mijić Vulinović „ Sustav zaštite ljudskih prava u Republici
Hrvatskoj“ kao obvezne literature na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku te davanju suglasnosti za
korištenje loga Sveučilišta u Dubrovniku u toj knjizi
14. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu doktorskih radova na poslijediplomskom
doktorskom studiju „Povijest stanovništva“ kako slijedi:
a) Ahmeta Kalajdžića: „Crna kronika u dubrovačkim tjednicima od 1891. do 1914. godine“ pod
mentorstvom prof. dr. sc. Gordane Vilović
b) Vedrana Stojanovića: „Slika gradskoga prostora u narativnim vrelima: Dubrovnik od 15. stoljeća
do potresa 1667. godine“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Irene Benyovsky Latin
15. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u okviru postupka
izbora dr. sc. Vlaste Bartulović u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u
trajnom zvanju za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana
ribarstvo (4.01.14)
16. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u okviru postupka
izbora dr. sc. Nebojše Stojčića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10)
17. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko
zvanje i na radno mjesto asistenta za:
a) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana finacije (5.01.02)
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika (5.01.08)
18. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka, ocjenu nastavne komponente i
ocjenu nastupnog predavanja po raspisanom natječaju za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za:
a) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
b) znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01)
c) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
19. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Marijane Hure u znanstveno zvanje i na radno mjesto višeg znanstvenog
suradnika za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07)
20. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ivane Bakija u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
(kumulativni radni odnos) u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske
znanosti, grana psihijatrija ( 3.02.29)
21. Donošenje odluke o ponovnom izboru mr. sc. Ivane Nakić Lučić u nastavno zvanje višeg predavača za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
22. Donošenje odluke o ponovnom izboru Vesne Babarović, mag.soc.rada u nastavno zvanje i na radno
mjesto predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne
sociologije (5.05.03)
23. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za:
a) 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)
b) izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija (2.09.03)
c) izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.12)
d) izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje
interdisciplinarne znanosti, polja: arhitektura i urbanizam (2.01) i poljopriveda (4.01)
e) izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest ( 6.04) – dva izvršitelja
24. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u
sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana
ribarstvo (4.01.14)
25. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti polje informacijske i komunikacijske znanosti
( 5.04) i imenovanje povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku
izbora.
26. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje tehničkih znanosti,, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika (2.03.06) i
imenovanje povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
27. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za:
a) znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (5.04)
28. Donošenje odluke o razrješenju jednog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik i imenovanju
novog člana.

ad 1. Prihvaćanje zapisnika sa 185. sjednice održane 31. svibnja 2022. i izvanredne elektroničke sjednice održane 23.
lipnja 2022.
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: zapisnici sa 185. sjednice održane 31. svibnja 2022. i izvanredne
elektroničke sjednice održane 23. lipnja 2022.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se zapisnici sa 185. sjednice Senata održane 31. svibnja 2022. i izvanredne elektroničke sjednice Senata
održane 23. lipnja 2022.
ad 2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 31. svibnja do 13. srpnja 2022.
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeno je pisano izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju
između dvije redovite sjednice Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u Dubrovniku u razdoblju od 31. svibnja do 13.
srpnja 2022.
ad 3. Donošenje rebalansa Financijskog plana Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Analitika projekata, Plan prihoda, Plan prihoda i primitaka, Plan
rashoda i izdataka, Plan izdataka i Plan rashoda.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Rebalans Financijskog plana Sveučilišta u Dubrovniku za 2022. godinu.
Rebalans se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

ad 4.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju manjih izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog specijalističkog
stručnog studija „Hotelijerstvo“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su:Prethodna suglasnost o manjim izmjenama i dopunama studijskog
programa diplomskog specijalističkog stručnog studija Hotelijerstvo koju je donijelo Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju na sjednici održanoj 24. lipnja 2022., Obrazac za izmjene i dopune studijskih programa; Mišljenje
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 12. srpnja 2022.i prijedlog odluke Senata.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1036-3/22 od 12. srpnja 2022.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti manje izmjene i dopune
studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija Hotelijerstvo.

2.

Prihvaćaju se manje izmjene i dopune studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija
Hotelijerstvo na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, a primijenit će se
počevši od akademske 2022./2023. godine.

3.

Zadužuje se Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za objavu pročišćene verzije studijskog programa iz
prethodne točke na svojim mrežnim stranicama prije početka akademske 2022. / 2023. godine.

4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) Donošenje odluke o prihvaćanju srednjih izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog stručnog studija
„Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su:Prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju od 24. lipnja 2022.; Recenzija studijskog programa od 4. srpnja 2022.; Mišljenje Stručnog vijeća Odjela o
prihvaćanju izmjena programa prema uputama recenzentice od 11. srpnja 2022.; Obrazac s izmjenama i dopunama
studijskog programa; Pročišćeni tekst studijskog programa „Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“;Mišljenje
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 12. srpnja 2022. i prijedlog odluke Senata.
Uvodno izvješće:S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1036-2/22 od 12. srpnja 2022.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti srednje izmjene i dopune
studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija.

2.

Prihvaćaju se srednje izmjene i dopune studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Hotelijerstvo,
restoraterstvo i gastronomija na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, a
primijenit će se počevši od akademske 2022./2023. godine.

3.
-

Zadužuje se Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za:
dopunu i prihvaćanje syllabusa novih i izmijenjenih predmeta studija iz prethodne točke u skladu s
obrascima propisanim važećim Pravilnikom o postupku vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu u
Dubrovniku (dalje: Pravilnik) i objavu pročišćene verzije studijskog programa iz prethodne točke na svojim
mrežnim stranicama prije početka akademske 2022. / 2023. godine
dopunu i prihvaćanje syllabusa ostalih predmeta studija iz prethodne točke u skladu s obrascima
propisanim Pravilnikom najkasnije do donošenja izvedbenih planova nastave za akademsku 2023./2024.
godinu.

-

4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 5. Donošenje odluke o prihvaćanju izvedbenih planova nastave za akademsku 2022. / 2023. godinu i to:
a) diplomskog sveučilišnog studija „Marikultura“ na Odjelu za primijenjenu ekologiju
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za primijenjenu ekologiju od 15. lipnja
2022. i Izvedbeni plan nastave diplomskog sveučilišnog studija „Marikultura“ za akademsku 2022. / 2023. godinu.
Uvodno izvješće:S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvedbeni plan nastave diplomskog sveučilišnog studija „Marikultura“ na Odjelu za primijenjenu
ekologiju za akademsku 2022. / 2023. godinu.
Izvedbeni plan nastave prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
b) preddiplomskog stručnog studija „Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je Izvedbeni plan nastave preddiplomskog stručnog studija „Hotelijerstvo,
restoraterstvo i gastronomija“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za akademsku 2022. / 2023. godinu.
Uvodno izvješće:S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvedbeni plan nastave preddiplomskog stručnog studija „Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“ na
Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za akademsku 2022. / 2023. godinu.
Izvedbeni plan nastave prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.

c) diplomskog specijalističkog stručnog studija „Hotelijerstvo“
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su:Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od
24. lipnja 2022. i Izvedbeni plan nastave diplomskog specijalističkog stručnog studija „Hotelijerstvo“ za akademsku 2022. /
2023. godinu.
Uvodno izvješće:S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvedbeni plan nastave diplomskog specijalističkog stručnog studija „Hotelijerstvo“ na Odjelu za
ekonomiju i poslovnu ekonomiju za akademsku 2022. / 2023. godinu.
Izvedbeni plan nastave prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
d) preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je Izvedbeni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest
Jadrana i Mediterana“ za akademsku 2022. / 2023. godinu; Odluka Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana od 8.
srpnja 2022.; Obrasci F04-13 – Evidencija izmjena i dopuna u izvedbenom planu nastave; Konačno izvješće o izmjenama i
dopunama studija od 8. srpnja 2022.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se izvedbeni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ za
akademsku 2022. / 2023. godinu.
Izvedbeni plan nastave prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
ad 6. Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja Centra za jezike:
a) Engleski jezik A1, A2, B1, B2 i C1
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Program cjeloživotnog učenja Engleski jezik A1, A2, B1, B2 i C1;
Odluka Stručnog vijeća Centra za jezike kojom se daje pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja od
9. lipnja 2022.; CV nastavnice koja će izvoditi program i njezina izjava o prihvaćanju obveze; Prethodna procjena i mišljenje
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 12. srpnja 2022. i prijedlog Odluke Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovalla:S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku

1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1036-4a/22 od 12. srpnja 2022.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog
učenja „Engleski jezik A1, A2, B1, B2 i C1“.

2.

Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Engleski jezik A1, A2, B1, B2 i C1“. (u daljnjem tekstu: Program
učenja stranog jezika).

3.

Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za voditeljicu programa
imenuje se Martina Hrnić, v. pred.

4.

Svaka od razina Programa učenja stranog jezika izvodit će se u dva ili više modula, a trajanje standardnog
programa za jedan modul s provjerama i ispitom iznosi 70 nastavnih sati. Za polaznike bez predznanja
(početnike) ukupni fond sati Programa stranog jezika po navedenim razinama:
− za razinu A1 (izvodi se u dva modula A1.1 i A1.2) iznosi 140 nastavnih sati
− za razinu A2 (izvodi se u dva modula A2.1 i A2.2) iznosi 280 nastavnih sati
− za razinu B1 (izvodi se u četiri modula B1.1, B1.2, B1.3 i B1.4) iznosi 560 nastavnih sati
− za razinu B2 (izvodi se u dva modula B2.1 i B2.2) iznosi 700 nastavnih sati
− za razinu C1 (izvodi se u četiri modula C1.1, C1.2, C1.3 i C1.4) iznosi 980 nastavnih sati.

5.

Cijena Programa učenja stranog jezika programa po pojedinom modulu iznosi 2.400,00 kn bruto. Iznimno,
studentima, zaposlenicima i alumnijima (završenim studentima) Sveučilišta u Dubrovniku te umirovljenicima
odobrava se popust od 10% prema kojem se cijena Programa učenja stranog jezika po pojedinom modulu za te
kategorije polaznika utvrđuje u iznosu od 2.160,00 kn bruto.

6.

Za polaznike koji istovremeno upišu dva Programa učenja stranog jezika na Sveučilištu u Dubrovniku odobrava
se 10% popusta na cijenu jednog programa, a popusti se ne zbrajaju.

7.

Minimalni broj polaznika za njegovo izvođenje utvrđen je Programom učenja stranog jezika.

8.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u
prethodnoj točki, ovlašćuje se Voditeljica Centra za jezike da donese odluku o izvođenju programa s manjim
brojem polaznika od utvrđenog prethodnom točkom uz odricanje troškova naknade Centru za jeziku za
unapređenje djelatnosti i/ili naknade voditelju programa, a pod uvjetom pokrića ostalih troškova predviđenih
programom. Odluka se dostavlja na znanje prorektoru za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku.

9.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u točki 8.,
a nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izvođenje prema prethodnoj točki, ovlašćuje se Rektor Sveučilišta u
Dubrovniku da, prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese odluku o izvođenju programa s manjim
brojem polaznika od utvrđenog prethodnom točkom te korekciji ostalih programom predviđenih rashoda,
sukladno broju prijavljenih polaznika.

10. Ovlašćuje se Stručno vijeće Centra za jezike za:
− donošenje odluke o promjeni odnosno dodavanju izvoditelja Programa učenja stranog jezika
− ažuriranje popisa literature i pripadajuće prilagodbe sadržaja programa
− ažuriranje činjeničnih informacija u Programu učenja stranog jezika (npr. zvanja i životopisa nastavnika,
prostora za izvođenje i sl.).
11. Polaznicima koji završe Program učenja stranog jezika na određenoj jezičnoj razini izdat će se potvrda
(certifikat) o poznavanju stranog jezika na odgovarajućoj razini/modulu.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b)

English for life and work

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Program cjeloživotnog učenja English for life and work; Odluka
Stručnog vijeća Centra za jezike kojom se daje pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja od 9. lipnja
2022.; CV nastavnice koja će izvoditi program;Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja
i unapređivanja kvalitete od 12. srpnja 2022. i prijedlog Odluke Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1036-4b/22 od 12. srpnja 2022.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog
učenja „English for life and work“.
1.

Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „English for life and work“ (u daljnjem tekstu: Program učenja
stranog jezika).

2.

Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za voditeljicu
programa imenuje se Martina Hrnić, v. pred.

3.

Predviđeno trajanje Programa učenja stranog jezika je 15 tjedana i ukupna satnica je 60 nastavnih sati.

4.

Cijena Programa učenja stranog jezika programa iznosi 3.000,00 kn bruto. Iznimno, studentima,
zaposlenicima i alumnijima (završenim studentima) Sveučilišta u Dubrovniku te umirovljenicima odobrava
se popust od 10% prema kojem se cijena Programa učenja stranog jezika za te kategorije polaznika
utvrđuje u iznosu od 2.700,00 kn bruto.

5.

Za polaznike koji istovremeno upišu dva Programa učenja stranog jezika na Sveučilištu u Dubrovniku
odobrava se 10% popusta na cijenu jednog programa, a popusti se ne zbrajaju.

6.

Minimalni broj polaznika za njegovo izvođenje utvrđen je Programom učenja stranog jezika.

7.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u
prethodnoj točki, ovlašćuje se Voditeljica Centra za jezike da donese odluku o izvođenju programa s manjim
brojem polaznika od utvrđenog prethodnom točkom uz odricanje troškova naknade Centru za jeziku za
unapređenje djelatnosti i/ili naknade voditelju programa, a pod uvjetom pokrića ostalih troškova
predviđenih programom. Odluka se dostavlja na znanje prorektoru za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku.

8.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u
točki 8., a nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izvođenje prema prethodnoj točki, ovlašćuje se Rektor Sveučilišta
u Dubrovniku da, prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese odluku o izvođenju programa s
manjim brojem polaznika od utvrđenog prethodnom točkom te korekciji ostalih programom predviđenih
rashoda, sukladno broju prijavljenih polaznika.

10. Ovlašćuje se Stručno vijeće Centra za jezike za:
- donošenje odluke o promjeni odnosno dodavanju izvoditelja Programa učenja stranog jezika
- ažuriranje popisa literature i pripadajuće prilagodbe sadržaja programa
- ažuriranje činjeničnih informacija u Programu učenja stranog jezika (npr. zvanja i životopisa nastavnika,
prostora za izvođenje i sl.).
11. Polaznicima koji završe Program učenja stranog jezika izdat će se potvrda (certifikat).
12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

c)

Francuski jezik A1, A2, B1 i B2

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Program cjeloživotnog učenja Francuski jezik A1, A2, B1 i B2;
Odluka Stručnog vijeća Centra za jezike kojom se daje pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja od
9. lipnja 2022.; CV nastavnice koja će izvoditi program;Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 12. srpnja 2022. i prijedlog Odluke Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku

1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanje kvalitete (Broj: 1036-4c/22 od 12. srpnja 2022.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti
program cjeloživotnog učenja „Francuski jezik A1, A2, B1 i B2“.

2.

Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Francuski jezik A1, A2, B1 i B2“ (u daljnjem tekstu: Program
učenja stranog jezika).

3.

Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za voditeljicu
programa imenuje se voditeljica Centra za jezike dr. sc. Ariana Violić Koprivec, prof. v. š.

4.

Svaka od razina Programa učenja stranog jezika izvodit će se u dva ili više modula, a trajanje standardnog
programa za jedan modul s provjerama i ispitom iznosi 70 nastavnih sati. Za polaznike bez predznanja
(početnike) ukupni fond sati Programa stranog jezika po navedenim razinama:
• za razinu A1 (izvodi se u dva modula A1.1 i A1.2) iznosi 140 nastavnih sati
• za razinu A2 (izvodi se u dva modula A2.1 i A2.2) iznosi 280 nastavnih sati
• za razinu B1 (izvodi se u četiri modula B1.1, B1.2, B1.3 i B1.4) iznosi 560 nastavnih sati
• za razinu B2 (izvodi se u dva modula B2.1 i B2.2) iznosi 700 nastavnih sati.

5.

Cijena Programa učenja stranog jezika programa po pojedinom modulu iznosi 2.400,00 kn bruto. Iznimno,
studentima, zaposlenicima i alumnijima (završenim studentima) Sveučilišta u Dubrovniku te
umirovljenicima odobrava se popust od 10% prema kojem se cijena Programa učenja stranog jezika po
pojedinom modulu za te kategorije polaznika utvrđuje u iznosu od 2.160,00 kn bruto.

6.

Za polaznike koji istovremeno upišu dva Programa učenja stranog jezika na Sveučilištu u Dubrovniku
odobrava se 10% popusta na cijenu jednog programa, a popusti se ne zbrajaju.

7.

Minimalni broj polaznika za njegovo izvođenje utvrđen je Programom učenja stranog jezika.

8.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u
prethodnoj točki, ovlašćuje se Voditeljica Centra za jezike da donese odluku o izvođenju programa s manjim
brojem polaznika od utvrđenog prethodnom točkom uz odricanje troškova naknade Centru za jeziku za
unapređenje djelatnosti i/ili naknade voditelju programa, a pod uvjetom pokrića ostalih troškova
predviđenih programom. Odluka se dostavlja na znanje prorektoru za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku.

9.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u
točki 8., a nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izvođenje prema prethodnoj točki, ovlašćuje se Rektor Sveučilišta
u Dubrovniku da, prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese odluku o izvođenju programa s
manjim brojem polaznika od utvrđenog prethodnom točkom te korekciji ostalih programom predviđenih
rashoda, sukladno broju prijavljenih polaznika.

10. Ovlašćuje se Stručno vijeće Centra za jezike za:
• donošenje odluke o promjeni odnosno dodavanju izvoditelja Programa učenja stranog jezika
• ažuriranje popisa literature i pripadajuće prilagodbe sadržaja programa
• ažuriranje činjeničnih informacija u Programu učenja stranog jezika (npr. zvanja i životopisa nastavnika,
prostora za izvođenje i sl.).
11. Polaznicima koji završe Program učenja stranog jezika na određenoj jezičnoj razini izdat će se potvrda
(certifikat) o poznavanju stranog jezika na odgovarajućoj razini/modulu.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

d)

Njemački jezik A1, A2, B1 i B2

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Program cjeloživotnog učenja Njemački jezik A1, A2, B1 i B2;
Odluka Stručnog vijeća Centra za jezike kojom se daje pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja od
9. lipnja 2022.; CV nastavnica koja će izvoditi program i izjava vanjske suradnice o prihvaćanju obveze;Prethodna procjena
i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 12. srpnja 2022. i prijedlog Odluke
Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.
3.
4.

•
•
•
•
5.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanje kvalitete (Broj: 1036-4d/22 od 12. srpnja 2022.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti
program cjeloživotnog učenja „Njemački jezik A1, A2, B1 i B2“.
Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Njemački jezik A1, A2, B1 i B2“ (u daljnjem tekstu: Program
učenja stranog jezika).
Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za voditeljicu
programa imenuje se dr. sc. Sandra Didović Baranac, v. pred.
Svaka od razina Programa učenja stranog jezika izvodit će se u dva ili više modula, a trajanje standardnog
programa za jedan modul s provjerama i ispitom iznosi 70 nastavnih sati. Za polaznike bez predznanja
(početnike) ukupni fond sati Programa stranog jezika po navedenim razinama:
za razinu A1 (izvodi se u dva modula A1.1 i A1.2) iznosi 140 nastavnih sati
za razinu A2 (izvodi se u dva modula A2.1 i A2.2) iznosi 280 nastavnih sati
za razinu B1 (izvodi se u četiri modula B1.1, B1.2, B1.3 i B1.4) iznosi 560 nastavnih sati
za razinu B2 (izvodi se u dva modula B2.1 i B2.2) iznosi 700 nastavnih sati.
Cijena Programa učenja stranog jezika programa po pojedinom modulu iznosi 2.400,00 kn bruto. Iznimno,
studentima, zaposlenicima i alumnijima (završenim studentima) Sveučilišta u Dubrovniku te
umirovljenicima odobrava se popust od 10% prema kojem se cijena Programa učenja stranog jezika po
pojedinom modulu za te kategorije polaznika utvrđuje u iznosu od 2.160,00 kn bruto.

6.

Za polaznike koji istovremeno upišu dva Programa učenja stranog jezika na Sveučilištu u Dubrovniku
odobrava se 10% popusta na cijenu jednog programa, a popusti se ne zbrajaju.

7.

Minimalni broj polaznika za njegovo izvođenje utvrđen je Programom učenja stranog jezika.

8.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u
prethodnoj točki, ovlašćuje se Voditeljica Centra za jezike da donese odluku o izvođenju programa s manjim
brojem polaznika od utvrđenog prethodnom točkom uz odricanje troškova naknade Centru za jeziku za
unapređenje djelatnosti i/ili naknade voditelju programa, a pod uvjetom pokrića ostalih troškova
predviđenih programom. Odluka se dostavlja na znanje prorektoru za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku.

9.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u
točki 8., a nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izvođenje prema prethodnoj točki, ovlašćuje se Rektor Sveučilišta
u Dubrovniku da, prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese odluku o izvođenju programa s
manjim brojem polaznika od utvrđenog prethodnom točkom te korekciji ostalih programom predviđenih
rashoda, sukladno broju prijavljenih polaznika.

10. Ovlašćuje se Stručno vijeće Centra za jezike za:
• donošenje odluke o promjeni odnosno dodavanju izvoditelja Programa učenja stranog jezika
• ažuriranje popisa literature i pripadajuće prilagodbe sadržaja programa
• ažuriranje činjeničnih informacija u Programu učenja stranog jezika (npr. zvanja i životopisa
nastavnika, prostora za izvođenje i sl.).
11. Polaznicima koji završe Program učenja stranog jezika na određenoj jezičnoj razini izdat će se potvrda
(certifikat) o poznavanju stranog jezika na odgovarajućoj razini/modulu.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

e)

Portugalski jezik A1, A2, B1 i B2

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Program cjeloživotnog učenja Portugalski jezik A1, A2, B1 i B2;
Odluka Stručnog vijeća Centra za jezike kojom se daje pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja od
9. lipnja 2022.; CV nastavnice koja će izvoditi program i izjava o prihvaćanju obveze;Prethodna procjena i mišljenje
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 12. srpnja 2022. i prijedlog Odluke Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1036-4e/22 od 12. srpnja 2022.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog
učenja „Portugalski jezik A1, A2, B1 i B2“.

2.

Prihvaća se program cjeloživotnog učenja Portugalski jezik A1, A2, B1 i B2“ (u daljnjem tekstu: Program učenja
stranog jezika).

3.

Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za voditeljicu programa
imenuje se Daniela Falkoni Mjehović, v. pred.

4.

Svaka od razina Programa učenja stranog jezika izvodit će se u dva ili više modula, a trajanje standardnog
programa za jedan modul s provjerama i ispitom iznosi 70 nastavnih sati. Za polaznike bez predznanja
(početnike) ukupni fond sati Programa stranog jezika po navedenim razinama:
− za razinu A1 (izvodi se u dva modula A1.1 i A1.2) iznosi 140 nastavnih sati
− za razinu A2 (izvodi se u dva modula A2.1 i A2.2) iznosi 280 nastavnih sati
− za razinu B1 (izvodi se u četiri modula B1.1, B1.2, B1.3 i B1.4) iznosi 560 nastavnih sati
− za razinu B2 (izvodi se u dva modula B2.1 i B2.2) iznosi 700 nastavnih sati.

5.

Cijena Programa učenja stranog jezika programa po pojedinom modulu iznosi 2.400,00 kn bruto. Iznimno,
studentima, zaposlenicima i alumnijima (završenim studentima) Sveučilišta u Dubrovniku te umirovljenicima
odobrava se popust od 10% prema kojem se cijena Programa učenja stranog jezika po pojedinom modulu za te
kategorije polaznika utvrđuje u iznosu od 2.160,00 kn bruto.

6.

Za polaznike koji istovremeno upišu dva Programa učenja stranog jezika na Sveučilištu u Dubrovniku odobrava
se 10% popusta na cijenu jednog programa, a popusti se ne zbrajaju.

7.

Minimalni broj polaznika za njegovo izvođenje utvrđen je Programom učenja stranog jezika.

8.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u
prethodnoj točki, ovlašćuje se Voditeljica Centra za jezike da donese odluku o izvođenju programa s manjim
brojem polaznika od utvrđenog prethodnom točkom uz odricanje troškova naknade Centru za jeziku za

unapređenje djelatnosti i/ili naknade voditelju programa, a pod uvjetom pokrića ostalih troškova predviđenih
programom. Odluka se dostavlja na znanje prorektoru za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku.
9.

Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u točki 8.,
a nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izvođenje prema prethodnoj točki, ovlašćuje se Rektor Sveučilišta u
Dubrovniku da, prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese odluku o izvođenju programa s manjim
brojem polaznika od utvrđenog prethodnom točkom te korekciji ostalih programom predviđenih rashoda,
sukladno broju prijavljenih polaznika.

10. Ovlašćuje se Stručno vijeće Centra za jezike za:
− donošenje odluke o promjeni odnosno dodavanju izvoditelja Programa učenja stranog jezika
− ažuriranje popisa literature i pripadajuće prilagodbe sadržaja programa
− ažuriranje činjeničnih informacija u Programu učenja stranog jezika (npr. zvanja i životopisa nastavnika,
prostora za izvođenje i sl.).
11. Polaznicima koji završe Program učenja stranog jezika na određenoj jezičnoj razini izdat će se potvrda
(certifikat) o poznavanju stranog jezika na odgovarajućoj razini/modulu.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

f)

Ruski jezik A1, A2, B1 i B2

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Program cjeloživotnog učenja Ruski jezik A1, A2, B1 i B2; Odluka
Stručnog vijeća Centra za jezike kojom se daje pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja od 9. lipnja
2022.; CV nastavnica koja će izvoditi program i izjava vanjske suradnice o prihvaćanju obveze; Prethodna procjena i
mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 12. srpnja 2022. i prijedlog Odluke
Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1036-4f/22 od 12. srpnja 2022.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog učenja
„Ruski jezik A1, A2, B1 i B2“.
2. Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Ruski jezik A1, A2, B1 i B2“ (u daljnjem tekstu: Program učenja
stranog jezika).
3. Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za voditeljicu programa
imenuje se voditeljica Centra za jezike dr. sc. Ariana Violić Koprivec, prof. v. š.
4. Svaka od razina Programa učenja stranog jezika izvodit će se u dva ili više modula, a trajanje standardnog
programa za jedan modul s provjerama i ispitom iznosi 70 nastavnih sati. Za polaznike bez predznanja (početnike)
ukupni fond sati Programa stranog jezika po navedenim razinama:
- za razinu A1 (izvodi se u dva modula A1.1 i A1.2) iznosi 140 nastavnih sati
- za razinu A2 (izvodi se u dva modula A2.1 i A2.2) iznosi 280 nastavnih sati
- za razinu B1 (izvodi se u četiri modula B1.1, B1.2, B1.3 i B1.4) iznosi 560 nastavnih sati
- za razinu B2 (izvodi se u dva modula B2.1 i B2.2) iznosi 700 nastavnih sati.
5. Cijena Programa učenja stranog jezika programa po pojedinom modulu iznosi 2.400,00 kn bruto. Iznimno,
studentima, zaposlenicima i alumnijima (završenim studentima) Sveučilišta u Dubrovniku te umirovljenicima
odobrava se popust od 10% prema kojem se cijena Programa učenja stranog jezika po pojedinom modulu za te
kategorije polaznika utvrđuje u iznosu od 2.160,00 kn bruto.
6. Za polaznike koji istovremeno upišu dva Programa učenja stranog jezika na Sveučilištu u Dubrovniku odobrava se
10% popusta na cijenu jednog programa, a popusti se ne zbrajaju.
7. Minimalni broj polaznika za njegovo izvođenje utvrđen je Programom učenja stranog jezika.
8. Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u
prethodnoj točki, ovlašćuje se Voditeljica Centra za jezike da donese odluku o izvođenju programa s manjim brojem
polaznika od utvrđenog prethodnom točkom uz odricanje troškova naknade Centru za jeziku za unapređenje

djelatnosti i/ili naknade voditelju programa, a pod uvjetom pokrića ostalih troškova predviđenih programom. Odluka
se dostavlja na znanje prorektoru za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku.
9. Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u točki 8., a
nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izvođenje prema prethodnoj točki, ovlašćuje se Rektor Sveučilišta u Dubrovniku da,
prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese odluku o izvođenju programa s manjim brojem polaznika od
utvrđenog prethodnom točkom te korekciji ostalih programom predviđenih rashoda, sukladno broju prijavljenih
polaznika.
10. Ovlašćuje se Stručno vijeće Centra za jezike za:
- donošenje odluke o promjeni odnosno dodavanju izvoditelja Programa učenja stranog jezika
- ažuriranje popisa literature i pripadajuće prilagodbe sadržaja programa
- ažuriranje činjeničnih informacija u Programu učenja stranog jezika (npr. zvanja i životopisa nastavnika,
prostora za izvođenje i sl.).
11. Polaznicima koji završe Program učenja stranog jezika na određenoj jezičnoj razini izdat će se potvrda (certifikat)
o poznavanju stranog jezika na odgovarajućoj razini/modulu.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
g)

Španjolski jezik A1, A2, B1 i B2

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Program cjeloživotnog učenja Španjolski jezik A1, A2, B1 i B2;
Odluka Stručnog vijeća Centra za jezike kojom se daje pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja od
9. lipnja 2022.; CV nastavnica koja će izvoditi program i izjava vanjske suradnice o prihvaćanju obveze;Prethodna procjena
i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 12. srpnja 2022. i prijedlog Odluke
Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanje kvalitete (Broj: 1036-4g/22 od 12. srpnja 2022.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program
cjeloživotnog učenja „Španjolski jezik A1, A2, B1 i B2“.
2. Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Španjolski jezik A1, A2, B1 i B2“ (u daljnjem tekstu: Program učenja
stranog jezika).
3. Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za voditeljicu programa
imenuje se Daniela Falkoni Mjehović, v. pred.
4. Svaka od razina Programa učenja stranog jezika izvodit će se u dva ili više modula, a trajanje standardnog
programa za jedan modul s provjerama i ispitom iznosi 70 nastavnih sati. Za polaznike bez predznanja (početnike)
ukupni fond sati Programa stranog jezika po navedenim razinama:
• za razinu A1 (izvodi se u dva modula A1.1 i A1.2) iznosi 140 nastavnih sati
• za razinu A2 (izvodi se u dva modula A2.1 i A2.2) iznosi 280 nastavnih sati
• za razinu B1 (izvodi se u četiri modula B1.1, B1.2, B1.3 i B1.4) iznosi 560 nastavnih sati
• za razinu B2 (izvodi se u dva modula B2.1 i B2.2) iznosi 700 nastavnih sati.
5. Cijena Programa učenja stranog jezika programa po pojedinom modulu iznosi 2.400,00 kn bruto. Iznimno,
studentima, zaposlenicima i alumnijima (završenim studentima) Sveučilišta u Dubrovniku te umirovljenicima
odobrava se popust od 10% prema kojem se cijena Programa učenja stranog jezika po pojedinom modulu za te
kategorije polaznika utvrđuje u iznosu od 2.160,00 kn bruto.
6. Za polaznike koji istovremeno upišu dva Programa učenja stranog jezika na Sveučilištu u Dubrovniku odobrava se
10% popusta na cijenu jednog programa, a popusti se ne zbrajaju.
7. Minimalni broj polaznika za njegovo izvođenje utvrđen je Programom učenja stranog jezika.
8. Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u
prethodnoj točki, ovlašćuje se Voditeljica Centra za jezike da donese odluku o izvođenju programa s manjim brojem
polaznika od utvrđenog prethodnom točkom uz odricanje troškova naknade Centru za jeziku za unapređenje
djelatnosti i/ili naknade voditelju programa, a pod uvjetom pokrića ostalih troškova predviđenih programom. Odluka
se dostavlja na znanje prorektoru za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku.

9. Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u točki 8., a
nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izvođenje prema prethodnoj točki, ovlašćuje se Rektor Sveučilišta u Dubrovniku da,
prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese odluku o izvođenju programa s manjim brojem polaznika od
utvrđenog prethodnom točkom te korekciji ostalih programom predviđenih rashoda, sukladno broju prijavljenih
polaznika.
10. Ovlašćuje se Stručno vijeće Centra za jezike za:
• donošenje odluke o promjeni odnosno dodavanju izvoditelja Programa učenja stranog jezika
• ažuriranje popisa literature i pripadajuće prilagodbe sadržaja programa
• ažuriranje činjeničnih informacija u Programu učenja stranog jezika (npr. zvanja i životopisa nastavnika,
prostora za izvođenje i sl.).
11. Polaznicima koji završe Program učenja stranog jezika na određenoj jezičnoj razini izdat će se potvrda
(certifikat) o poznavanju stranog jezika na odgovarajućoj razini/modulu.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

h)

Talijanski jezik A1, A2, B1 i B2

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Program cjeloživotnog učenja Talijanski jezik A1, A2, B1 i B2;
Odluka Stručnog vijeća Centra za jezike kojom se daje pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja od
9. lipnja 2022.; CV nastavnica koja će izvoditi program i izjava vanjske suradnice o prihvaćanju obveze;Prethodna procjena
i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 12. srpnja 2022. i prijedlog Odluke
Senata.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1036-4h/22 od 12. srpnja 2022.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog učenja
„Talijanski jezik A1, A2, B1 i B2“.
2. Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Talijanski jezik A1, A2, B1 i B2“ (u daljnjem tekstu: Program učenja
stranog jezika).
3. Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za voditeljicu programa
imenuje se dr. sc. Zrinka Režić Tolj, v. pred.
4. Svaka od razina Programa učenja stranog jezika izvodit će se u dva ili više modula, a trajanje standardnog
programa za jedan modul s provjerama i ispitom iznosi 70 nastavnih sati. Za polaznike bez predznanja (početnike)
ukupni fond sati Programa stranog jezika po navedenim razinama:
- za razinu A1 (izvodi se u dva modula A1.1 i A1.2) iznosi 140 nastavnih sati
- za razinu A2 (izvodi se u dva modula A2.1 i A2.2) iznosi 280 nastavnih sati
- za razinu B1 (izvodi se u četiri modula B1.1, B1.2, B1.3 i B1.4) iznosi 560 nastavnih sati
- za razinu B2 (izvodi se u dva modula B2.1 i B2.2) iznosi 700 nastavnih sati.
5. Cijena Programa učenja stranog jezika programa po pojedinom modulu iznosi 2.400,00 kn bruto. Iznimno,
studentima, zaposlenicima i alumnijima (završenim studentima) Sveučilišta u Dubrovniku te umirovljenicima
odobrava se popust od 10% prema kojem se cijena Programa učenja stranog jezika po pojedinom modulu za te
kategorije polaznika utvrđuje u iznosu od 2.160,00 kn bruto.
6. Za polaznike koji istovremeno upišu dva Programa učenja stranog jezika na Sveučilištu u Dubrovniku odobrava se
10% popusta na cijenu jednog programa, a popusti se ne zbrajaju.
7. Minimalni broj polaznika za njegovo izvođenje utvrđen je Programom učenja stranog jezika.
8. Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u
prethodnoj točki, ovlašćuje se Voditeljica Centra za jezike da donese odluku o izvođenju programa s manjim brojem
polaznika od utvrđenog prethodnom točkom uz odricanje troškova naknade Centru za jeziku za unapređenje
djelatnosti i/ili naknade voditelju programa, a pod uvjetom pokrića ostalih troškova predviđenih programom. Odluka
se dostavlja na znanje prorektoru za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku.
9. Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u točki 8., a
nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izvođenje prema prethodnoj točki, ovlašćuje se Rektor Sveučilišta u Dubrovniku da,
prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese odluku o izvođenju programa s manjim brojem polaznika od

utvrđenog prethodnom točkom te korekciji ostalih programom predviđenih rashoda, sukladno broju prijavljenih
polaznika.
10. Ovlašćuje se Stručno vijeće Centra za jezike za:
- donošenje odluke o promjeni odnosno dodavanju izvoditelja Programa učenja stranog jezika
- ažuriranje popisa literature i pripadajuće prilagodbe sadržaja programa
- ažuriranje činjeničnih informacija u Programu učenja stranog jezika (npr. zvanja i životopisa nastavnika,
prostora za izvođenje i sl.).
11. Polaznicima koji završe Program učenja stranog jezika na određenoj jezičnoj razini izdat će se potvrda (certifikat)
o poznavanju stranog jezika na odgovarajućoj razini/modulu.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

i)

Hrvatski jezik za strance A2 / Croatian for foreigners A2

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Program cjeloživotnog učenja Hrvatski jezik za strance A2 / Croatian
for foreigners A2; Odluka Stručnog vijeća Centra za jezike kojom se daje pozitivno mišljenje o prihvaćanju programa
cjeloživotnog učenja od 9. lipnja 2022.; CV nastavnica koja će izvoditi program i izjava vanjske suradnice o prihvaćanju
obveze;Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 12. srpnja
2022. i prijedlog Odluke Senata.
Uvodno izvješće:
U raspravi su sudjelovali:
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje
kvalitete (Broj: 1036-4i/22 od 12. srpnja 2022.) kojim se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog učenja
„Hrvatski jezik za strance A2/Croatian for foreigners A2“.
2. Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Hrvatski jezik za strance A2/Croatian for foreigners A2“ (u daljnjem
tekstu: Program učenja stranog jezika).
3. Program učenja stranog jezika izvodit će Centar za jezike Sveučilišta u Dubrovniku, a za voditeljicu programa
imenuje se izv. prof. dr. sc. Katja Bakija.
4. Program učenja stranog jezika sastoji se od dva modula (A2.1 i A2.2) od kojih je predviđeno trajanje svakog
modula 12 tjedana i satnica od 70 nastavnih sati to jest program sveukupno traje 24 tjedna i ukupna satnica je 140
nastavnih sati.
5. Cijena Programa učenja stranog jezika programa po pojedinom modulu iznosi 2.400,00 kn bruto. Iznimno,
studentima, zaposlenicima i alumnijima (završenim studentima) Sveučilišta u Dubrovniku te umirovljenicima
odobrava se popust od 10% prema kojem se cijena Programa učenja stranog jezika po pojedinom modulu za te
kategorije polaznika utvrđuje u iznosu od 2.160,00 kn bruto.
6. Za polaznike koji istovremeno upišu dva Programa učenja stranog jezika na Sveučilištu u Dubrovniku odobrava se
10% popusta na cijenu jednog programa, a popusti se ne zbrajaju.
7. Minimalni broj polaznika za izvođenje Programa učenja stranog jezika je deset (10).
8. Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u
prethodnoj točki, ovlašćuje se Voditeljica Centra za jezike da donese odluku o izvođenju programa s manjim brojem
polaznika od utvrđenog prethodnom točkom uz odricanje troškova naknade Centru za jeziku za unapređenje
djelatnosti i/ili naknade voditelju programa, a pod uvjetom pokrića ostalih troškova predviđenih programom. Odluka
se dostavlja na znanje prorektoru za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku.
9. Ako se na Program učenja stranog jezika prijavi manji broj od minimalnog broja polaznika utvrđenog u točki 8., a
nisu ispunjeni uvjeti za njegovo izvođenje prema prethodnoj točki, ovlašćuje se Rektor Sveučilišta u Dubrovniku da,
prema prijedlogu voditeljice Centra za jezike, donese odluku o izvođenju programa s manjim brojem polaznika od
utvrđenog prethodnom točkom te korekciji ostalih programom predviđenih rashoda, sukladno broju prijavljenih
polaznika.
10. Ovlašćuje se Stručno vijeće Centra za jezike za:
- donošenje odluke o promjeni odnosno dodavanju izvoditelja Programa učenja stranog jezika
- ažuriranje popisa literature i pripadajuće prilagodbe sadržaja programa

- ažuriranje činjeničnih informacija u Programu učenja stranog jezika (npr. zvanja i životopisa nastavnika,
prostora za izvođenje i sl.).
11. Polaznicima koji završe Program učenja stranog jezika na određenoj jezičnoj razini izdat će se potvrda (certifikat)
o poznavanju stranog jezika na odgovarajućoj razini/modulu.
12. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
ad 7. Donošenje odluke o raspisivanju internog poziva za podnošenje prijava za voditelje programa cjeloživotnog
obrazovanja za program izobrazbe: „Seminar za turističke vodiče“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,
programe izobrazbe koji se izvode na Pomorskom odjelu prema popisu koji je donio Senat na 148. sjednici održanoj
19. ožujka 2018. i posebni program obrazovanja pomoraca
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog odluke Senata o raspisivanju internog poziva za podnošenje
prijava za voditelje programa cjeloživotnog učenja
Uvodno izvješće:S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o raspisivanju internog poziva za podnošenje prijava za voditelja programa cjeloživotnog učenja
I.
Ovom Odlukom raspisuje se interni poziv za podnošenje prijava za voditelja programa cjeloživotnog obrazovanja čiji
su nositelji Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku i to:
a) programa izobrazbe: „Seminar za turističke vodiče“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
b) programa izobrazbe koji se izvode na Pomorskom odjelu prema popisu koji je donio Senat na 148. sjednici
održanoj 19. ožujka 2018. (popis programa se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio)
c) posebnog programa obrazovanja pomoraca.
Poslovi voditelja programa cjeloživotnog učenja kao i način utvrđivanja iznosa naknade koju voditelj može primati za
svoj rad navedeni su u Pravilniku o imenovanju voditelja studija, studijskih programa i programa cjeloživotnog
učenja na Sveučilištu u Dubrovniku.
II.
Voditelja programa cjeloživotnog učenja imenuje Senat.
Voditelj programa cjeloživotnog učenja može biti zaposlenik Sveučilišta u Dubrovniku u znanstveno-nastavnom ili
nastavnom zvanju s izborom u znanstvenom području i polju u kojem se izvodi program cjeloživotnog učenja. Za
voditelja programa navedenog u točki I. pod a) može se javiti osoba s izborom u znanstveno nastavno ili nastavno
zvanje u znanstvenom području društvenih znanosti, polje ekonomija (5.01), a za voditelja programa navedenih u
točki I. pod b i c) osoba s izborom u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport
(2.12) ili strojarstvo (2.11.).
Mandat voditelja programa cjeloživotnog učenja traje dvije godine s mogućnošću reizbora.
III.
Pristupnici za voditelja programa cjeloživotnog učenja, uz prijavu na interni poziv, obvezno podnose program rada te
životopis s kratkim opisom nastavnih, stručnih i znanstvenih aktivnosti, a mogu podnijeti i opis dosadašnjeg rada ako
su radili na poslovima koji su predmet ovog internog poziva ili sličnima.
IV.
Prijave se podnose u rektorat Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, u zatvorenoj omotnici s naznakom
„Prijava za voditelja programa cjeloživotnog učenja – ekonomija ili pomorstvo“.
Pristupnici za voditelja programa cjeloživotnog učenja prijave mogu podnijeti zaključno do 15,00 sati, u petak, 16.
rujna 2022.
Prijave podnesene nakon isteka roka te prijave bez obveznog priloga iz točke III. ove odluke neće se razmatrati.

ad 8.
a) Donošenje odluke o imenovanju voditelja studija „Povijest Jadrana i Mediterana“
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Odluka Vijeća studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ od 13. lipnja
2022 kojom se rektoru predlaže kandidat za voditelja tog studija.i Odluka Rektora od 7. srpnja 2022kojom se Senatu
predlaže imenovanje voditelja studija Povijest Jadrana i Mediterana.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Doc. dr. sc. Marija Gjurašić imenuje se za voditeljicu preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest Jadrana i
Mediterana na Sveučilištu u Dubrovniku za razdoblje od dvije godine počevši od 1. listopada 2022.

b) Donošenje odluke o imenovanju voditelja studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je odluka Rektora od 7. srpnja 2022. kojom se Senatu predlaže
imenovanje voditeljice studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Sanja Zoranić imenuje se za voditeljicu preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ i diplomskog
specijalističkog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“ na Sveučilištu u Dubrovniku za razdoblje od dvije godine
počevši od 1. listopada 2022.

ad 9.

Donošenje odluke o imenovanju predstojnika Zavoda za mediteranske kulture

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je odluka Rektora kojom se Senatu predlaže imenovanje predstojnice
Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Doc. dr. sc. Mara Marić imenuje se za predstojnicu Zavoda za mediteranske kulture za razdoblje od dvije godine
počevši od 13. srpnja 2022.

ad 10.
a) Donošenje odluke o potvrdi izbora ravnatelja Instituta za more i priobalje
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je Odluka Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje od 11. srpnja
2022.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Mirna Batistić, znanstvena savjetnica imenuje se za ravnateljicu Instituta za more i priobalje za dvogodišnje
mandatno razdoblje počevši od 1. listopada 2022.
b) Donošenje odluke o potvrdi izbora pročelnika Odjela za primijenjenu ekologiju
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je odluka Stručnog vijeća Odjela za primijenjenu ekologiju od 6. srpnja
2022.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio

Odluku
Doc. dr. sc. Tatjana Dobroslavić imenuje se za pročelnicu Odjela za primijenjenu ekologiju za dvogodišnje mandatno
razdoblje počevši od 1. listopada 2022.

ad 11.
a) Donošenje odluke o prijedlogu za nastavak rada prof. dr. sc. Branke Milošević Pujo
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 13. listopada 2021. i
Odluka Senata od 27. listopada 2021.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao: S. Vujičić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Produžuje se Ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen s dr. sc. Brankom Milošević Pujo, redovitom profesoricom
u trajnom zvanju, za razdoblje od godinu dana počevši od 1. listopada 2022.
b) Donošenje odluke o prijedlogu za nastavak rada:prof. dr. sc. Vladimira Lipovca
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeno je Mišljenje Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo od 13.
lipnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali:M. Miličević, N. Burum i S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
1. Utvrđuje se da prof. dr. sc. Vladimir Lipovac ima sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme sa Sveučilištem u
Dubrovniku do 30. rujna 2023.
2. Prima se na znanje Mišljenje Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo od 13. lipnja 2022. kojom se
utvrđuje potreba za nastavkom rada prof. dr. sc. Vladimira Lipovca.
3. Uvažavajući okolnost da je planovima zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske odnosno Ministarstva
znanosti i obrazovanja i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike predviđeno donošenje
novog Zakona o visokom obrazovanju i znanosti i novog Zakona o radu, Senat Sveučilišta u Dubrovniku donijet će
odluku u ovom predmetu do 30. rujna 2023. u skladu s važećim propisima i općim aktima Sveučilišta u Dubrovniku.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 12. Imenovanje povjerljive osobe Sveučilišta u Dubrovniku i zamjenika povjerljive osobe
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Sindikalne povjerenice Sveučilišta u Dubrovniku za
imenovanje povjerljive osobe na Sveučilištu u Dubrovniku i njegove zamjenice od 4. srpnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Matej Trpin, dipl. iur., akademski tajnik, imenuje se za povjerljivu osobu na Sveučilištu u Dubrovniku, za
razdoblje od četiri godine počevši od 13. srpnja 2022.
2. Anđelka Marinović, dipl. oec., voditeljica Ureda za kadrovske poslove, imenuje se za zamjenicu povjerljive osobe
na Sveučilištu u Dubrovniku za razdoblje od četiri godine počevši od 13. srpnja 2022.

ad 13.

Donošenje odluke o prihvaćanju knjige dr. sc. Ivane Mijić Vulinović „ Sustav zaštite ljudskih prava u
Republici Hrvatskoj“ kao obvezne literature na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku te
davanju suglasnosti za korištenje loga Sveučilišta u Dubrovniku u toj knjizi

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu Sveučilišta u
Dubrovniku od 8. srpnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Odobrava se uporaba znaka (loga) Sveučilišta u Dubrovniku u knjizi „Sustav zaštite ljudskih prava u Republici
Hrvatskoj“ autorice dr. sc. Ivane Mijić Vulinović.
2. Knjiga „Sustav zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj“ prihvaća se za udžbenik Sveučilišta u Dubrovniku.
ad 14.
a) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ahmeta Kalajdžića: „Crna kronika u
dubrovačkim tjednicima od 1891. do 1914. godine“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Gordane Vilović na
poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ od 4. srpnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Ahmeta Kalajdžića: „Crna kronika u dubrovačkim tjednicima od
1891. do 1914. godine“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Gordane Vilović, na poslijediplomskom doktorskom studiju
„Povijest stanovništva“, u sastavu:
1. doc. dr. sc. Đorđe Obradović, predsjednik, Odjel za komunikologiju, Sveučilište u Dubrovniku, predsjednik,
2. izv. prof. dr. sc. Katja Bakija, 2. član, Odjel za komunikologiju, Sveučilište u Dubrovniku, članica,
3. doc. dr. sc. Boris Beck, 3. član, Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, član.
b) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstava za ocjenu doktorskog rada Vedrana Stojanovića: „Slika gradskoga
prostora u narativnim vrelima: Dubrovnik od 15. stoljeća do potresa 1667. godine“ pod mentorstvom prof. dr. sc.
Irene Benyovsky Latin na poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ od 4. srpnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstavo za ocjenu doktorskog rada Vedrana Stojanovića: „Slika gradskoga prostora u narativnim
vrelima: Dubrovnik od 15. stoljeća do potresa 1667. godine“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Irene Benyovsky Latin na
poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“, u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić, predsjednica, Hrvatski institut za povijest; suradnica na Hrvatskom
katoličkom sveučilištu, predsjednica,
2. dr. sc. Gordan Ravančić, znanstveni savjetnik, 2. član, Hrvatski institut za povijest, član,
3. izv. prof. dr. sc. Trpimir Vedriš, 3. član, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, član.

ad 15.

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u okviru postupka
izbora dr. sc. Vlaste Bartulović u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u
trajnom zvanju za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana
ribarstvo (4.01.14)

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti – polje
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma od 19. svibnja 2022.
kojom se prof. dr. sc. Vlasta Bartulović izabire u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju i prijedlog
Stručnog vijeća Odjela za primijenjenu ekologiju od 15. lipnja 2022. za imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i
stručne komponente u postupku izbora prof. dr. sc. Vlaste Bartulović u zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio

Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastavne i stručne komponente u okviru postupka izbora dr. sc. Vlaste
Bartulović u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14), u sastavu:
- prof. dr. sc. Anđelko Opačak, redoviti profesor u trajnom zvanju, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek,
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik,
- prof. dr. sc. Dragan Bubalo, redoviti profesor u trajnom zvanju, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, član,
- prof. dr. sc. Tomislav Treer, profesor emeritus, Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, član.
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva dostavit će se članovima Povjerenstva koji će utvrditi ispunjava li pristupnik
uvjete za izbor u redovitog profesora te Senatu dostaviti izvješće s mišljenjem.

ad 16.

Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u okviru postupka
izbora dr. sc. Nebojše Stojčića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za
znananstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10)

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od
20. lipnja 2022. za imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u postupku izbora izv. prof. dr. sc.
Nebojše Stojčiće u zvanje redovitog profesora.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastavne i stručne komponente u okviru postupka izbora u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto redovitog profesora izv. prof. dr. sc. Nebojše Stojčića, za znanstveno područje društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvenu granu mikroekonomija (5.01.10), u sastavu:
- dr. sc. Đuro Benić, profesor emeritus Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednik
- prof. dr. sc. Alka Obadić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica
- dr. sc. Ljubo Jurčić, profesor emeritus Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član.
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva dostavit će se članovima Povjerenstva koji će utvrditi ispunjava li pristupnik
uvjete za izbor u redovitog profesora te Senatu dostaviti izvješće s mišljenjem.

ad 17.
a) Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i
na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana finacije (5.01.02)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od
20. lipnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana finacije (5.01.02), u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Tonći Svilokos, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednik,
- izv. prof. dr. sc. Iris Lončar, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, članica i
- doc. dr. sc. Meri Šuman Tolić, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, članica.
b) Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i
na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika
(5.01.08)

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od
20. lipnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana poslovna informatika (5.01.08), u sastavu:
- izv. prof, dr. sc. Nebojša Stojčić, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednik,
- izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, član i
- izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, članica.

ad 18.
a) Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka, ocjenu nastavne komponente i ocjenu
nastupnog predavanja po raspisanom natječaju 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 dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od
20. lipnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka, ocjenu nastavne komponente i ocjenu nastupnog predavanja po
raspisanom natječaju za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07), u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednica,
- prof. dr. sc. Ivana Pavlić, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku – članica i
- izv. prof. dr. sc. Marija Dagičević, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, članica.
b) Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka, ocjenu nastavne komponente i ocjenu
nastupnog predavanja po raspisanom natječaju 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 dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od
20. lipnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuju se Povjerenstvo za provedbu postupka, ocjenu nastavne komponente i ocjenu nastupnog predavanja po
raspisanom natječaju za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biotehničkih znanosti,
polje nutricionizam, grana znanost o prehrani (4.06.01), u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Martina Bituh, Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica,
- izv. prof. dr. sc. Sanja Tomšić, Odjel za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku, članica i
- Marija Vezilić, dipl. ing., pred., članica.
c) Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka, ocjenu nastavne komponente i ocjenu
nastupnog predavanja po raspisanom natječaju 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 dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od
20. lipnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio

Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka, ocjenu nastavne komponente i ocjenu nastupnog predavanja po
raspisanom natječaju za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04), u sastavu:
- prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku,
predsjednica,
- izv. prof. dr. sc. Ana Portolan, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, članica i
- doc. dr. sc. Zorica Krželj Čolović , Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku – članica.

ad 19.

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Marijane Hure u znanstveno zvanje i na radno mjesto višeg znanstvenog
suradnika za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07)

Članovima Senata uz poziv za sjednicu Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje geologija od 20.
svibnja 2022. o izboru dr. sc. Marijane Hure u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Marijana Hure izabire se u znanstveno zvanje i na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 20.

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ivane Bakija u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
(kumulativni radni odnos) u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju 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 znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i
farmacije od 8. rujna 2021. o izboru dr. sc. Ivane Bakija u zvanje znanstvenog suradnika, Izvješće Povjerenstva Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Osijeku od 21. travnja 2022.; Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Osijeku od 25. travnja 2022. i Izvješće Povjerenstva o nastupnom predavanju dr. sc. Ivane Bakija od 20. lipnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ivana Bakija izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u znanstvenom području
biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija ( 3.02.29) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 21.

Donošenje odluke o ponovnom izboru mr. sc. Ivane Nakić Lučić u nastavno zvanje višeg predavača za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeno je Izvješće Povjerenstva od 31. svibnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mr. sc. Ivana Nakić Lučić ponovno se izabire u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06) na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 22. Donošenje odluke o ponovnom izboru Vesne Babarović, mag.soc.rada u nastavno zvanje i na radno
mjesto predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije
(5.05.03)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeno je Izvješće Povjerenstva od 3. lipnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio

Odluku
Vesna Babarović, mag. soc. rada ponovno se izabire u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije (5.05.03) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 23.
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 trgovina i turizam ( 5.01.07)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju od 20. lipnja 2022. za raspisivanje natječaja.
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).
b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog
profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija (2.09.03)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i
računarstvo od 13. svibnja 2022. za raspisivanje natječaja.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija (2.09.03).
c) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.12)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju od 12. svibnja 2022. za raspisivanje natječaja.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.12).
d) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje interdisciplinarne znanosti, polja: arhitektura i urbanizam (2.01) i poljopriveda
(4.01)
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje interdisciplinarne znanosti, polja: arhitektura i urbanizam (2.01) i poljopriveda (4.01).
e) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest ( 6.04) – dva izvršitelja
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljene su prethodne suglasnosti Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana od
21. travnja i 13. lipnja 2022. za raspisivanje natječaja za dva izvršitelja u znanstveno nastavnom zvanju i na radnom mjestu
izvanrednog profesora.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje povijest ( 6.04) – dva izvršitelja.
ad 24. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u
sustavu znanosti i visokom obrazovanju za područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana
ribarstvo (4.01.14)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za primijenjenu ekologiju
od 6. srpnja 2022. za raspisivanje natječaja.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u stručno zvanje i na radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom
obrazovanju za područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14).

ad 25. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti polje informacijske i komunikacijske znanosti
( 5.04) i imenovanje povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora.
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za komunikologiju od 1. lipnja 2022. za
arspisivanje natječaja i prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti polje informacijske i komunikacijske znanosti ( 5.04)
2. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastavne i struučne komponente u postupku izbora, u sastavu:
- prof. dr. sc. Mato Brautović, Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednik,
- izv. prof. dr. sc. Ivan Tanta, Odjel za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku, član i
- prof. dr. sc. Danijel Labaš, Sveučilište u Zagrebu, član.

ad 26. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje tehničkih znanosti,, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika (2.03.06) i
imenovanje povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i
računarstvo od 13. lipnja 2022. za raspisivanje natječaja i prijedlog za imenovanje Povjerenstva od 20. lipnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje tehničkih
znanosti,, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika (2.03.06)
2. Imenuje se Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju u sastavu:
-

izv. prof. dr. sc. Adriana Lipovac, Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku,
predsjednica,
prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, član i
doc. dr. sc. Anamaria Bjelopera, Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku, članica.

ad 27.
a) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01) i imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i
računarstvo od 13. lipnja 2022. za raspisivanje natječaja i prijedlog za imenovanje Povjerenstva od 11. srpnja 2022.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih
znanosti, polje matematika (1.01).
2. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju, u sastavu:
- prof. dr. sc. Martin Lazar, Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednik,
- doc. dr. sc. Ivica Martinjak, Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku, član i
- izv. prof. dr. sc. Mario Miličević, Odjel za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku, član.
b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (5.04)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 21.
veljače 2022. za raspisivanje natječaja.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (5.04).
ad 28. Razrješenje člana Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik i imenovanje novog člana Upravnog vijeća
Rektor je izvjestio da je zaprimljen prijedlog Studentskog centra Dubrovnik za razrješenje jednog člana Upravnog vijeća
Studentskog centra Dubrovnik kojeg imenuje Senat na prijedlog Studentskog centra Dubrovnik i imenovanje novog člana.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Darija Bajo, razrješava se funkcije članice Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik, radi odlaska u mirovinu.
Marija Žuvelek, mag. oec. imenuje se za članicu Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik za razdoblje od 1.
kolovoza 2022. do 31. ožujka 2023.
Zaključeno u 10,45 sati.
Nakon završetka rada po točkama Dnevnog reda, rektor je izvjestio Senat o aktualnim događanjima u vezi s iseljenjem
Rektorata Sveučilišta u Dubrovniku iz zgrade ljetnikovca Crijević Pucić, na adresi Branitelja Dubrovnika 29.

Rektor
prof. dr. sc. Nikša Burum, s.r.
Zapisnik sastavio
Dalibor Ivušić, dipl. iur., s.r.

