Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1623-1 /19
U Dubrovniku, 30. listopada 2019.

Zapisnik
sa 161. sjednice Senata održane 30. listopada 2019. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Besjedica, T., Bilas, T., Brautović, M., Burum, N., Emanuele, L., Garić, R., Jurjević,
M., Koboević, Ž., Maldini, P., Miličević, M., Omerčahić, A., Palunko, I., Pećarević, M. i Tomšić, S.
Odsutni članovi Senata: Bulum, B., Đurđević–Tomaš, I., Svilokos, T., Uskoković, S. (OP) i Vojvodić, K. (OP).
Sjednici su nazočili: prorektori Lazar, M. i Žaja Vrbica, S., predstojnica Zavoda za mediteranske kulture doc. dr. sc. Marić,
M., voditeljica studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ Zoranić, S., glavni tajnik Ivušić, D., voditeljica Ureda za
kadrovske poslove Marinović, A., voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M. i voditeljica Ureda za odnose s javnostima Buratović
Maštrapa, S.
Rektor je uvodno pozdravio nove članove Senata: izv. prof. dr. sc. Maria Miličevića, pročelnika Odjela za elektrotehniku i
računarstvo, izv. prof. dr. sc. Luciu Emanuele, pročelnicu Odjela za umjetnost i restauraciju i Tonija Besjedicu, mag. ing.
comp., asistenta, predstavnika zaposlenika u suradničkim zvanjima.
Senat je na prijedlog rektora jednoglasno donio
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Usvajanje zapisnika sa 160. sjednice Senata održane 25. rujna 2019.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 25. rujna do 30. listopada 2019.
Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe
Donošenje Odluke o produljenju ugovora o radu znanstvenicima i nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku nakon 65.
godine života
Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana nastave na II. i III. godini preddiplomskog studija te I. i
II. godini diplomskog studija na Odjelu za umjetnost i restauraciju za akademsku 2019. / 2020. godinu
Donošenje odluke o početku izvedbe poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje kvalitetom i održivim
razvojem u turizmu“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje Odluke o načinu izvedbe konzultativne nastave
Usvajanje Izvješća o radu seminara za primijenjenu matematiku i teoriju upravljanja u 2018. / 2019. i donošenje
revidiranog popisa članova Seminara za akademsku 2019. / 2020.
Prijedlog članova Izbornog povjerenstva za provedbu izbora studentskih predstavnika u Skupštinu Studentskog zbora
Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj 2018./2019. godini.
Donošenje odluke o imenovanju doc. dr. art. Kristine Kojan Goluže za voditeljicu programa cjeloživotnog učenja
„Radionica za izradu keramike za odrasle, djecu i djecu s poteškoćama u razvoju“
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktorandice Monike Grdiša Asić s temom „Dubrovački studenti
na Sveučilištu u Padovi od druge polovice 14. stoljeća do pada Republike“ na poslijediplomskom doktorskom studiju
Povijest stanovništva, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nele Lonza.
Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 96/19 za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana
financije (5.01.02)
Donošenje odluke o izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:
a) dr. sc. Perice Vojinić za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06)
b) dr. sc. Adriane Lipovac za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije
(2.03.05)
c) dr. sc. Matee Matić Šošić za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.12)
Donošenje odluke o izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:
a) dr. sc. Ivone Onofri za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07)
b) dr. sc. Igora Mazića za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika (2.03.03)
c) dr. sc. Anamarija Bjelopera za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana
radiokomunikacije (2.03.05)
Donošenje odluke o odabiru kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 39/19 za izbor u zvanje i na
radno mjesto znanstvenog suradnika za područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana
znanost o moru (1.07.02)

17. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ariane Violić Koprivec u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje romanistika kolegij Francuski jezik. (6.03.04),
18. Donošenje odluke po natječaju za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04) objavljenom u Narodnim novinama broj 56. od 5.
lipnja 2019.
19. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Darija Miškovića u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet
(2.12.02)
20. Donošenje odluke o ponovnom izboru u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana promorski i riječni promet (2.12.02):
a) mr. sc. Nikše Mojaša
b) Ivice Đurđevića Tomaša, dipl. ing.
c) Miloša Brajovića, dipl. ing.
21. Donošenje odluke o izboru u naslovno nastavno zvanje predavača:
a) dr. sc. Marija Bilića za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)
b) Marka Pribisalića, mag. oec., za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment
(5.01.04)
c) Jelene Kiš, dipl. oec. manag., za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment
(5.01.04)
22. Donošenje odluke o ponovnom izboru Ivane Bakije, dr. med. u nastavno zvanje predavača u znanstvenom
području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija (3.02.29)
23. Raspisivanje natječaja za izbor u zvanje i na radno mjesto:
a) znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području biomedicine i zdravstva,
polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10)
b) znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje
kliničke medicinske znanosti, grana dermatovenerologija (3.02.02)
c) znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana teorija i povijest književnosti (6.03.18)
d) znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u području prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika (1.05.02)
e) umjetničko nastavno zvanje docenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacijarestauracija (7.04.09)
24. Raspisivanje natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09).

ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 160. sjednice Senata održane 25. rujna 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 160. sjednice Senata održane 25. rujna 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 160. sjednice Senata održane 25. rujna 2019.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 25. rujna do 30. listopada 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 25. rujna do 30.
listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 25. rujna do 30. listopada 2019.

ad 3.

Donošenje Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
i imenovanju povjerljive osobe, s obrazloženjem prijedloga.
Uvodno izvješće: D. Ivušić
U raspravi su sudjelovali: P. Maldini, M. Miličević, R. Garić, N. Burum i Ž. Koboević
Senat je jednoglasno donio
PRAVILNIK
O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe (u daljnjem
tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Sveučilištu u Dubrovniku (u
daljnjem tekstu: Sveučilište), postupak i način imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe, zaštita
prijavitelja nepravilnosti i čuvanje podataka zaprimljenih u prijavi nepravilnosti od neovlaštenog otkrivanja i druga
pitanja važna za prijavu nepravilnosti i zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
Članak 2.
(1) U smislu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti i ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeća značenja:
1. nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa, te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i
sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova
na Sveučilištu
2. prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova na
Sveučilištu
3. obavljanje poslova uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu,
studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata, kao i svako drugo sudjelovanje u
djelatnostima Sveučilišta
4. povezane osobe su bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, srodnici po krvi u
ravnoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja, skrbnik, partnerskrbnik djeteta te posvojitelj odnosno posvojenik te druge fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i
okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s prijaviteljem nepravilnosti
5. štetna radnja je svako činjenje ili nečinjenje u vezi s prijavom nepravilnosti kojom se prijavitelju nepravilnosti ili
povezanim osobama ugrožavaju ili povređuju prava odnosno kojim se te osobe stavljaju u nepovoljan položaj
6. povjerljiva osoba je zaposlenik Sveučilišta imenovan za zaprimanje prijava nepravilnosti i vođenje postupka u vezi
s prijavom nepravilnosti.
Članak 3.
(1) Na Sveučilištu zabranjeno je sprječavanje prijavljivanja nepravilnosti.
(2) Sveučilište ne smije prijavitelja nepravilnosti staviti u nepovoljan položaj zbog prijavljivanja nepravilnosti.
(3) Prijava nepravilnosti ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne.
Članak 4.
(1) Prijavitelj nepravilnosti dužan je savjesno i pošteno prijavljivati nepravilnosti o kojima ima saznanja i koje
smatra istinitim u trenutku prijavljivanja nepravilnosti.
(2) Zabranjena je zlouporaba prijavljivanja nepravilnosti.
(3) Zlouporabu prijavljivanja nepravilnosti čini osoba koja:
1. dostavi informaciju za koju je znala da nije istinita
2. uz zahtjev za postupanje u vezi s prijavom nepravilnosti traži protupravnu korist
3. poduzima druge radnje kojima je svrha isključivo nanijeti štetu poslodavcu.
(4) Samo iznimno prijavitelj nepravilnosti može, bez prethodnog prijavljivanja nepravilnosti Sveučilištu ili nadležnom
tijelu, javno razotkriti informacije ako postoji neposredna opasnost za život, zdravlje, sigurnost ili od nastanka štete
velikih razmjera ili uništenja dokaza.
Članak 5.
(1) Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu,
odnose se jednako na muški i ženski rod.
II. POSTUPAK UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI I POSTUPANJE PO PRIJAVI
Članak 6.
(1) Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti na Sveučilištu.

Članak 7.
(1) Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave povjerljivoj osobi.

Članak 8.
(1) Prijava nepravilnosti sadrži podatke:
- o prijavitelju nepravilnosti,
- naziv poslodavca prijavitelja,
- podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi,
- datum prijave i
- opis nepravilnosti koja se prijavljuje.
(2) Prijava se može podnijeti neposredno u pisanom obliku, poslati poštom, dostaviti u elektroničkom obliku ili
usmeno izjaviti na zapisnik.
(3) Primatelj prijave nepravilnosti će prijavitelju nepravilnosti pisanim putem potvrditi nadnevak zaprimanja
prijave.
Članak 9.
(1) Ako prijava nepravilnosti ne sadrži sve podatke navedene u stavku 1. članka 8. ovog Pravilnika ili se po njoj ne
može postupati, povjerljiva osoba će prijavu vratiti podnositelju prijave na doradu i odrediti mu primjereni rok, koji
ne može biti kraći od tri dana, u kojem se prijava ima dopuniti.
(2) Ako podnositelj prijave prijavu ne doradi/dopuni u skladu s prethodnim stavkom povjerljiva osoba će prijavu
odbaciti.
(3) Nakon zaprimanja uredne prijave, povjerljiva osoba formira spis u koji se ulažu sve isprave, zapisnici i ostali
podnesci koji su u svezi s prijavom nepravilnosti.
Članak 10.
(1) Povjerljiva osoba dužna je:
1. zaprimiti prijavu nepravilnosti
2. ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od šezdeset dana od dana zaprimanja prijave
3. bez odgode poduzeti radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti ako je prijavitelj
nepravilnosti učinio vjerojatnim da jest ili bi mogao biti žrtva štetne radnje zbog prijave nepravilnosti
4. prijavu o nepravilnosti proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje prema sadržaju prijave, ako nepravilnost
nije riješena na Sveučilištu
5. obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetima u postupku i omogućiti
mu uvid u spis u roku od trideset dana od zaprimanja zahtjeva
6. pisanim putem obavijestiti prijavitelja nepravilnosti o ishodu postupka odmah nakon njegova završetka
7. pisanim putem izvijestiti nadležno tijelo za vanjsko prijavljivanje nepravilnosti o zaprimljenim prijavama u
roku od 30 dana od odlučivanja o prijavi
8. čuvati identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno
objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu.
Članak 11.
(1) Ispitivanje prijave nepravilnosti može se provesti u postupku neposrednog rješavanja ili u ispitnom postupku.
Članak 12.
(1) Povjerljiva osoba može neposredno ispitati prijavu nepravilnosti kad je podnositelj prijave naveo sve činjenice ili
podnio potrebne dokaze na temelju kojih se može utvrditi pravo stanje stvari ili ako to stanje može utvrditi na
temelju općepoznatih činjenica ili službenih podataka kojima raspolaže povjerljiva osoba.
Članak 13.
(1) Povjerljiva osoba provest će ispitni postupak kad je to nužno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su bitne za
razjašnjenje pravog stanja stvari, kada u postupku sudjeluju osobe s protivnim interesima te radi omogućavanja
osobama ostvarenja i zaštite njihovih prava i pravnih interesa.
(2) Povjerljiva osoba će u ispitnom postupku odrediti izvođenje dokaza ako je to potrebno radi razjašnjenja stvari i
upotpuniti činjenično stanje i izvoditi dokaze o činjenicama koje prije nisu bile iznesene ili još nisu utvrđene, a
potrebne su radi utvrđivanja pravog stanja stvari.
Članak 14.
(1) Nakon provedenog postupka povjerljiva osoba donosi odluku o osnovanosti prijave, odlučuje o tome je li
nepravilnost moguće riješiti na Sveučilištu ili se prijavu treba proslijediti vanjskim tijelima ovlaštenim na postupanje
prema sadržaju prijave.
Članak 15.
(1) Ako se nepravilnost može riješiti na Sveučilištu, povjerljiva osoba dužna je u dogovoru s rektorom Sveučilišta
poduzeti sve radnje radi otklanjanja nepravilnosti i preventivno djelovati kako se nepravilnost ne bi ponovila.

Članak 16.
(1) Ako prijavu treba proslijediti tijelima ovlaštenim na postupanje povjerljiva osoba poslat će prijavu tim nadležnim
tijelima.

Članak 17.
(1) Za nadzor korištenja proračunskih sredstava na Sveučilištu koristit će se kontrolni mehanizmi propisani Zakonom
o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i Zakonom o fiskalnoj odgovornosti.
(2) Za nadzor korištenja sredstava iz fondova Europske unije koristit će se kontrolni mehanizmi predviđeni
ugovorom o korištenju sredstava iz fondova Europske unije.
III. POSTUPAK I NAČIN IMENOVANJA POVJERLJIVE OSOBE ZA UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJE
NEPRAVILNOSTI I ZAMJENIKA POVJERLJIVE OSOBE
Članak 18.
(1) Sveučilište je dužno imenovati povjerljivu osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenika povjerljive
osobe.
Članak 19.
(1) Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i zamjenik povjerljive osobe zaposlenici su Sveučilišta.
(2) Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik trebaju svoje dužnosti obavljati zakonito i savjesno i ne smiju zlouporabiti
svoje ovlasti na štetu prijavitelja nepravilnosti.
(3) Povjerljiva osoba i/ili njezin zamjenik ne mogu biti stavljeni u nepovoljan položaj u smislu članka 6. stavka 2.
Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.
(4) Zabranjen je svaki utjecaj ili pokušaj utjecaja na postupanje povjerljive osobe i/ili njezina zamjenika prilikom
poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti potrebnih za zaštitu prijavitelja nepravilnosti.
Članak 20.
(1) Povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti imenuje Senat na prijedlog najmanje 20% zaposlenika
Sveučilišta.
(2) Zamjenika povjerljive osobe imenuje Senat na prijedlog povjerljive osobu za unutarnje prijavljivanje
nepravilnosti.
Članak 21.
(1) Svi zaposlenici Sveučilišta imaju pravo i obvezu podnijeti Sveučilištu prijedlog jednog kandidata za imenovanje
povjerljive osobe.
(2) Pravo da bude imenovan za povjerljivu osobu ima onaj kandidat koji je predložen u smislu odredbi ovog
Pravilnika i koji pristane na imenovanje.
(3) Ako je predloženo više kandidata, pravo da budu imenovani za povjerljivu osobu imaju oni kandidati za koje je
zaprimljen najveći broj prijedloga, a najmanje sukladno odredbama ovog Pravilnika.
Članak 22.
(1) Na zahtjev rektora Sveučilišta, glavni tajnik dužan je elektroničkom poštom dostaviti svim zaposlenicima obavijest
o postupku predlaganja povjerljive osobe s rokom za dostavom prijedloga.
(2) Prijedloge za imenovanje iz članka 21. stavka 1. ovog Pravilnika zaposlenici Sveučilišta dostavljaju putem svojih
službenih e-mail adresa na e-mail adresu: ured@unidu.hr.
3) Ako niti jedan kandidat u prvom krugu predlaganja imenovanja ne dobije potrebnu većinu prijedloga u smislu
članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika, održat će se drugi krug u kojem zaposlenici Sveučilišta odabiru između dva
kandidata koji su u prvom krugu ostvarili najveći broj prijedloga, na način utvrđen stavcima 1. i 2. ovog članka.
(4) Ako jedan ili oba kandidata s najvećim brojem prijedloga u prvom krugu ne pristanu na imenovanje za
povjerljivu osobu, drugi krug predlaganja imenovanja se može obaviti između sljedećih po redu kandidata s najvećim
brojem prijedloga.
(5) Po završetku drugog kruga predlaganja imenovanja utvrdit će se konačan popis dvaju kandidata i broj prijedloga
za imenovanje koje su ostvarili.
(6) Glavni tajnik Sveučilišta dužan je:
- obraditi zaprimljene prijedloge iz ovog članka u razumnom roku koji ne smije biti dulji od osam (8) dana od isteka
roka iz stavka 1. ovog članka,
- dostaviti rektoru Sveučilišta popis kandidata koji su stekli pravo na imenovanje u skladu s člankom 21. ovog
Pravilnika odnosno popis kandidata s najvećim brojem prijedloga za imenovanje.
(7) Rektor Sveučilišta dostavlja Senatu popis kandidata za imenovanje povjerljivom osobom iz prethodnog stavka.
Članak 23.
(1) Senat je dužan imenovati povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti i kada 20% zaposlenika
Sveučilišta nije donijelo prijedlog u smislu članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika.
IV. OBVEZA ZAŠTITE IDENTITETA I POVJERLJIVOSTI
Članak 24.

(1) Identitet prijavitelja odnosno podaci na osnovi kojih se može otkriti njegov identitet te drugi podaci koji su
navedeni u prijavi nepravilnosti moraju ostati zaštićeni, osim ako prijavitelj nepravilnosti pristane na otkrivanje tih
podataka ili ako je u tijeku postupka nužno otkriti identitet prijavitelja nepravilnosti, a u skladu s propisima kojima
se uređuje zaštita osobnih podataka.
Članak 25.
(1) Osoba kojoj prijavitelj nepravilnosti prijavi nepravilnosti i svaka druga osoba koja sudjeluje u postupku po
prijavi nepravilnosti dužna je štititi podatke koje sazna u prijavi.
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
(1) Sveučilište će imenovati povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe najkasnije do 1. travnja 2020.
Članak 27.
(1) Izmjene i/ili dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik.
Članak 28.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Sveučilišta.
ad 4.

Donošenje Odluke o produljenju ugovora o radu znanstvenicima i nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku
nakon 65. godine života

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o produljenju ugovora o radu znanstvenicima i
nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku nakon 65. godine života
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali:Ž. Koboević, N. Burum, M. Pećarević, M. Jurjević i D. Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o produljenju ugovora o radu znanstvenicima i nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku
nakon 65. godine života
Članak 1.
(1) Odlukom o produljenju ugovora o radu znanstvenicima i nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku nakon 65. godine
života ( u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se postupanje Sveučilišta u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Sveučilište) u
svezi produljenja ugovora o radu znanstveniku i nastavniku Sveučilišta u Dubrovniku nakon 65. godine života.
Članak 2.
(2) Produljenje ugovora o radu znanstveniku i nastavniku Sveučilišta u Dubrovniku nakon 65. godine života, u smislu
ove Odluke, isključivo je diskrecijsko pravo Sveučilišta.
Članak 3.
(1) U smislu ove Odluke, znanstvenikom i nastavnikom Sveučilišta, smatra se:
a) znanstvenik Sveučilišta izabran na znanstvenom radnom mjestu kojem, istekom kalendarske godine u kojoj je
navršio 65 godina života prestaje ugovor o radu radi odlaska u mirovinu,
b) znanstvenik Sveučilišta izabran na znanstvenom radnom mjestu kojem, istekom kalendarske godine u kojoj je
navršio 65 godina života prestaje ugovor o radu radi odlaska u mirovinu, a koji je na dan 30. srpnja 2013. bio u
trajnom zvanju,
c) nastavnik Sveučilišta izabran na znanstvenom-nastavnom, umjetničko-nastavnom i nastavnom radnom mjestu,
kojem, istekom akademske godine u kojoj je navršio 65 godina života prestaje ugovor o radu radi odlaska u mirovinu,
d) nastavnik Sveučilišta izabran na znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom i nastavnom radnom mjestu,
kojem, istekom kalendarske godine u kojoj je navršio 65 godina života prestaje ugovor o radu radi odlaska u
mirovinu,
e) redoviti profesor i profesor visoke škole koji je na dan 30. srpnja 2013. bio u trajnom zvanju.
Članak 4.
(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i
ženski spol.
Članak 5.
(1) Znanstvenik ili nastavnik Sveučilišta koji želi produljiti ugovor o radu na Sveučilištu nakon 65. godine života,
dužan je podnijeti vlastoručno potpisani pisani zahtjev za produljenjem ugovora o radu.
(2) Pisani zahtjev za produljenjem ugovora o radu mora sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo
postupiti, a osobito iskazanu volju podnositelja zahtjeva za produljenjem ugovora o radu.
(3) U smislu prednjeg stavka, alternativni zahtjev nije dopušten.

(4) Pisani zahtjev za produljenjem ugovora o radu znanstvenik ili nastavnik Sveučilišta podnosi čelniku sveučilišne
sastavnice najkasnije do 31. listopada godine koja prethodi godini u kojoj navršava 65 godina života.
(5) U smislu ove Odluke, propuštanjem roka iz prednjeg stavka, smatrat će se da znanstvenik ili nastavnik Sveučilišta
ne želi produljiti ugovor o radu na Sveučilištu nakon 65. godine života.
Članak 6.
(1) Pisani zahtjev za produljenjem ugovora o radu znanstvenika Sveučilišta koji izabran na znanstveno radno mjesto,
a kojem istekom kalendarske godine u kojoj navršava 65 godina života prestaje ugovor o radu radi odlaska u
mirovinu, treba sadržavati kumulativno naznake (popis):
- da u zadnjih pet godina ima objavljen najmanje broj i vrstu radova potrebnih za izbor u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika u odgovarajućem području i polju znanosti sukladno odredbama pravilnika kojima se
reguliraju uvjeti izbora u znanstvena zvanja;
- da je u zadnjih pet godina bio voditelj ili suradnik aktivnog kompetitivnog nacionalnog znanstvenog projekta
financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost ili Fonda »Jedinstvo uz pomoć znanja«, odnosno kompetitivnog
međunarodnog znanstvenog projekta iz okvirnih programa Europske unije ili po vrsnoći izjednačenih kompetitivnih
znanstvenih projekata drugih međunarodnih institucija.
(2) Pisani zahtjev za produljenjem ugovora o radu nastavnika izabranog na znanstveno-nastavno i umjetničkonastavno radno mjesto, a kojem istekom akademske godine u kojoj navršava 65 godina života prestaje ugovor o radu
radi odlaska u mirovinu, treba sadržavati kumulativno naznake (popis):
- da ima vrlo dobrom ili izvrsnom ocjenom (3,5 ili više) ocijenjene rezultate studentske ankete u svakoj godini u kojoj
je provedena anketa, u prethodnom petogodišnjem razdoblju te da je redovito izvodio nastavu u skladu s nastavnim
planom i programom;
- da u zadnjih pet godina ima objavljen najmanje broj i vrstu radova potrebnih za izbor u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika u odgovarajućem području i polju znanosti sukladno odredbama pravilnika kojima se
reguliraju uvjeti izbora u znanstvena zvanja;
- da je u zadnjih pet godina bio voditelj ili suradnik aktivnog kompetitivnog nacionalnog znanstvenog projekta
financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost ili Fonda »Jedinstvo uz pomoć znanja«, odnosno kompetitivnog
međunarodnog znanstvenog projekta iz okvirnih programa Europske unije ili po vrsnoći izjednačenih kompetitivnih
znanstvenih projekata drugih međunarodnih institucija.
Uz pisani zahtjev za produljenjem ugovora o radu, nastavnik je dužan priložiti ocijenjene rezultate studentske ankete.
(3) Pisani zahtjev za produljenjem ugovora o radu nastavnika izabranog na nastavno radno mjesto, a kojem istekom
akademske godine u kojoj je navršio 65 godina života prestaje ugovor o radu radi odlaska u mirovinu, treba
sadržavati kumulativno naznake (popis):
- da ima vrlo dobrom ili izvrsnom ocjenom (3,5 ili više) ocijenjene rezultate studentske ankete u svakoj godini u kojoj
je provedena anketa u prethodnom petogodišnjem razdoblju te da je redovito izvodio nastavu u skladu s nastavnim
planom i programom;
- da ima doktorat znanosti;
- da u zadnjih pet godina ima objavljena najmanje tri stručna i/ili znanstvena rada;
- da u zadnjih pet godina ima objavljen recenziran nastavni materijal za nastavni predmet iz kojeg izvodi nastavu u
tiskanom ili elektroničkom obliku, koji je kategoriziran.
Uz pisani zahtjev za produljenjem ugovora o radu, nastavnik je dužan priložiti ocijenjene rezultate studentske ankete.
Članak 7.
(1) Ako nakon zaprimanja zahtjeva za produljenjem ugovora o radu čelnik sveučilišne sastavnice ocijeni da je zahtjev
nerazumljiv, nejasan ili da sadrži koji formalni nedostatak koji spriječava postupanje po zahtjevu, pozvat će pisanim
zaključkom podnositelja zahtjeva da u primjerenom roku koji ne može biti dulji od sedam dana nedostatke ukloni, to
jest odredit će podnositelju zahtjeva što je dužan učiniti.
(2) Ako podnositelj zahtjev ukloni nedostatke u određenom roku smatrat će se da je zahtjev od početka uredan.
(3) Ako podnositelj zahtjeva ne ukloni nedostatke u određenom roku smatrat će se da zahtjev nije ni podnesen.
Članak 8.
(1) U smislu ove Odluke znanstvenik, redoviti profesor ili profesor visoke škole Sveučilišta koji je na dan 30. srpnja
2013. bio u trajnom zvanju, podnosi samo pisani zahtjev za produljenjem ugovora o radu koji ne treba sadržavati
naznake i priloge kako je to navedenu u članku 6. Ove Odluke, a uz taj zahtjev prilaže samo odluku o izboru u trajno
zvanje.
Članak 9.
(1) Na temelju urednog zahtjeva za produljenjem ugovora o radu vijeće sveučilišne sastavnice donosi obrazloženo
pisano mišljenje o opravdanoj potrebi za nastavkom rada zaposlenika.
(2) Mišljenje iz prethodnog stavka mora sadržavati razloge opravdanosti (kumulativno) kao na primjer:
a) za znanstvenika:
da svojim izborom u zvanje pokriva znanstveno područje i polje koje je od važnosti za rad sastavnice,
da je mentor ili mentor-savjetnik asistentu ili poslijedoktorandu sa sveučilišne sastavnice (potrebe
vrednovanja i slično),
da ima odobreni znanstveni projekt kojem je voditelj i koji je tijeku,
da se sredstva za plaću zaposlenika ne mogu osigurati iz sredstava znanstvenog ili stručnog projekta,
b) za nastavnika izabranog na znanstveno-nastavno i umjetničko-nastavno radno mjesto:

da je nositelj obveznog kolegija studija ili smjera u punom nastavnom opterećenju s najmanje deset
studenata
da nema mogućnosti dodjele kolegija drugim nastavnicima Sveučilišta,
da je voditelj projekta u tijeku,
da je mentor ili mentor-savjetnik asistentu ili poslijedoktorandu sa sveučilišne sastavnice (potrebe
vrednovanja i slično).
c) za nastavnika izabranog na nastavno radno mjesto:
da svojim izborom u zvanje pokriva znanstveno područje i polje koje je od važnosti za rad sastavnice,
da je nositelj obveznog kolegija studija ili smjera u punom nastavnom opterećenju s najmanje deset
studenata
da nema mogućnosti dodjele kolegija drugim nastavnicima Sveučilišta,
da je voditelj projekta u tijeku.
(3) Kada zahtjev za produljenjem ugovora o radu podnosi znanstvenik, redoviti profesor ili profesor visoke škole
Sveučilišta koji je na dan 30. srpnja 2013. bio u trajnom zvanju, pisano mišljenje o opravdanoj potrebi za nastavkom
njihovog rada temelji se na ocjeni njegovog znanstvenog doprinosa, uspješnosti u obrazovnom procesu i odgoju
mladih znanstvenika i nastavnika.
-

Članak 10.
(1) Mišljenje o opravdanoj potrebi za nastavkom rada zaposlenika vijeće sveučilišne sastavnice donosi tajnim
glasovanjem, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva zaposlenika za produljenjem ugovora o radu.
Članak 11.
(1) Čelnik sveučilišne sastavnice dužan je pozitivno pisano mišljenje o opravdanoj potrebi za nastavkom rada
zaposlenika i zahtjev za produljenjem ugovora o radu, bez odgode, dostaviti Senatu radi donošenja Odluke o
opravdanoj potrebi za nastavkom rada zaposlenika.
(2) Odluku o opravdanoj potrebi za nastavkom rada zaposlenika Senat donosi isključivo na temelju pozitivnoga
mišljenja vijeća sastavnice.
(3) Odluku o opravdanoj potrebi za nastavkom rada zaposlenika, Senat donosi na prvoj sljedećoj sjednici od dana
zaprimanja dokumentacije iz stavka 1. ovog članka.
(4) Odluka Senata je konačna, a pozitivna odluka Senata unosi se u Plan zapošljavanja zaposlenika za slijedeću
akademsku godinu.
Članak 12.
(1) Nakon donošenja Odluke iz prednjeg članka, Senat će uputiti zahtjev ovlaštenoj znanstvenoj organizaciji radi
utvrđivanja da zaposlenik udovoljava kriterijima izvrsnosti.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se za zaposlenika koji na dan 30. srpnja 2013. nije bio u trajnom zvanju.
Članak 13.
(1) Nakon utvrđivanja ispunjavanja kriterija izvrsnosti od strane matičnog odbora za odgovarajuće znanstveno polje,
Senat donosi prethodno mišljenje o utvrđivanju ispunjenja kriterija nastavne izvrsnosti za zaposlenika izabranog na
znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno i nastavno radno mjesto, a to mišljenje dostavit će Nacionalnom vijeću za
znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj na daljnje postupanje.
Čanak 14.
(1) U smislu ove odluke, Sveučilište će sa zaposlenikom sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od dvije godine,
pod uvjetom da postupak o ispunjavanju kriterija izvrsnosti završi do isteka kalendarske godine u kojoj znanstvenik
navršava 65 godina, to jest da postupak o ispunjavanju kriterija izvrsnosti završi do isteka akademske godine u kojoj
nastavnik navršava 65 godina.
(2) Zaposleniku koji je u roku iz prednjeg stavka ispunio kriterije izvrsnosti i s kojim je Sveučilište sklopilo ugovor o
radu na određeno vrijeme od dvije godine, a pod uvjetom da postoji opravdanost za produljenjem ugovora o radu,
Sveučilište može produljiti ugovor o radu još dvije godine.
(3) U slučaju iz prednjeg stavka (produljenje ugovora o radu za još dvije godine), na odgovarajući način će se
primijeniti odredbe članka 5. i 9. ove Odluke (podnošenje zahtjeva za produljenjem ugovora i mišljenje vijeća
sveučilišne sastavnice o opravdanoj potrebi).
Članak 15.
(1) Iznimno od članak 5. stavak. 4. i članka 10. Ove Odluke, za akademsku 2019./2020. godinu,
pisani zahtjev za produljenjem ugovora o radu znanstvenik ili nastavnik Sveučilišta podnosi čelniku
sveučilišne sastavnice najkasnije do 31. listopada godine.
mišljenje o opravdanoj potrebi za nastavkom rada zaposlenika vijeće sveučilišne sastavnice donosi tajnim
glasovanjem, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva zaposlenika za produljenjem ugovora o radu.
Članak 16.
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 5.

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Izvedbenog plana nastave na II. i III. godini preddiplomskog
studija te I. i II. godini diplomskog studija na Odjelu za umjetnost i restauraciju za akademsku 2019. / 2020.

godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju o
izmjenama i dopunama nastavnog plana za 2019. / 2020. od 17. listopada 2019. te izvedbeni planovi preddiplomskog i
diplomskog studija Konzervacija – restauracija s unesenim prijedlogom izmjena i dopuna.
Uvodno izvješće: L. Emanuele
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donose se izmjene i dopune Izvedbenog plana nastave na II. i III. godini preddiplomskog studija te I. i II. godini
diplomskog studija Konzervacija – restauracija na Odjelu za umjetnost i restauraciju za akademsku 2019. / 2020.
godinu

ad 6.

Donošenje odluke o početku izvedbe poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje kvalitetom i
održivim razvojem u turizmu“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je potvrda Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu
poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ u Upisnik studijskih
programa, Odluku Senata broj 414-8/18 od 19. ožujka 2018. i prijedlog Odluke Senata.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ započet će s
izvedbom na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od akademske 2019./2020. godine, na temelju potvrde
Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu studijskog programa u Upisnik studijskih programa (Klasa: 602-04/1813/00050, Urbroj: 533-04-19-0004 od 9. rujna 2019.).
2. Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju predložit će voditelja studijskog programa i nacrt
pravilnika za studij iz prethodne točke ove odluke.
3. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti rok za početak izvedbe studija iz točke 1. ove odluke utvrđen
točkom Odluke Senata (broj: 414-8/18.) donesene na 148. sjednici od 19. ožujka 2018.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 7.

Donošenje Odluke o načinu izvedbe konzultativne nastave

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su:
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi su sudjelovali:M. Brautović i M. Miličević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o načinu provedbe konzultativne nastave na Sveučilištu u Dubrovniku
1.

2.
3.
4.
5.

Konzultativna nastava na studijima Sveučilišta u Dubrovniku izvodi se u satnici manjoj od one utvrđene važećim
studijskim programom i izvedbenim planom nastave, i to:
− za predavanja i seminare u opsegu od 30% do 50% od pune satnice na kolegiju,
− za vježbe u opsegu od 50% do 100% od pune satnice na kolegiju.
Evidencija održane konzultativne nastave vodi se sukladno važećoj odluci kojom se uređuje način vođenja
evidencije izvođenja nastave, a za preostali dio satnice se u evidenciji stavlja naznaka „Konzultativna nastava“.
U smislu nastavnog opterećenja, za nastavnike zaposlene na Sveučilištu u Dubrovniku, sat konzultativne nastave
obračunavat će se kao jedan kontakt sat.
Ova odluka ne odnosi se na konzultativnu nastavu na stranom jeziku te na studije sestrinstva i umjetničke studije
Sveučilišta u Dubrovniku.
Ova odluka primjenjivat će se od akademske 2019. / 2020. godine i vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.

ad 8.

Usvajanje Izvješća o radu seminara za primijenjenu matematiku i teoriju upravljanja u 2018. / 2019. i
donošenje revidiranog popisa članova Seminara za akademsku 2019. / 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće prof. dr. sc. Martina Lazara o radu seminara za primijenjenu
matematiku i teoriju upravljanja u 2018. / 2019. s revidiranim popisom članova Seminara za akademsku 2019. / 2020.
godinu.
Uvodno izvješće: M. Lazar
U raspravi su sudjelovali:R. Garić i D. Ivušić

Senat je jednoglasno donio

Zaključak

1. Prihvaća se Izvješće prof. dr. sc. Martina Lazara, voditelja Seminara za primijenjenu matematiku i teoriju
upravljanja o radu tog seminara u akademskoj 2018. / 2019. godini.
2. Izvješće o radu Seminara prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
3. Utvrđuje se revidirani popis članova Seminara za akademsku 2019. / 2020. kako slijedi:
prof. dr. sc. Martin Lazar, voditelj,
doc. dr. sc. Ivana Palunko, članica,
doc. dr. sc. Ivica Martinjak, član i
Vicko Prkačin, mag. ing. el., član.
4. U radu Seminara tijekom 2019. / 2020. sudjelovat će i dr. sc. Rina Štrajn, poslijedoktorandica, Irena Brdar, dipl.
ing., asistent i Ana Mimica, mag. math., asistent.

ad 9.

Prijedlog članova Izbornog povjerenstva za provedbu izbora studentskih predstavnika u Skupštinu
Studentskog zbora

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka rektora o raspisivanju izbora za studentske predstavnike u
Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku od 25. listopada 2019. i prijedlog članova Izbornog povjerenstva iz
redova nastavnika.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: D. Ivušić i A. Omerčahić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Predlaže se rektoru Sveučilišta u Dubrovniku da u Izborno povjerenstvo za provedbu izbora studentskih
predstavnika u Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku koji će se održati 25. studenoga 2019. iz
redova nastavnika imenuje:
-

ad 10.

doc. dr. sc. Aleksandra Selmanovića za predsjednika i
doc. dr. sc. Deana Kontića, za člana i zamjenika predsjednika.

Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj 2018./2019. godini.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u akademskoj
2018./2019. godini.
Uvodno izvješće: M. Trpin
U raspravi su sudjelovali:M. Brautović, P. Maldini, S. žaja Vrbica, R. Garić i M. Jurjević
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti na Sveučilištu u Dubrovniku u
akademskoj 2018./2019. godini.

ad 11.

Donošenje odluke o imenovanju doc. dr. art. Kristine Kojan Goluže za voditeljicu programa cjeloživotnog
učenja „Radionica za izradu keramike za odrasle, djecu i djecu s poteškoćama u razvoju“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju za
imenovanje doc. dr. art. Kristine Kojan Goluže za voditeljicu programa cjeloživotnog učenja „Radionica za izradu keramike
za odrasle, djecu i djecu s poteškoćama u razvoju“.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Doc. dr. art. Kristina Kojan Goluža imenuje se za voditeljicu programa cjeloživotnog učenja „Radionica za izradu
keramike za odrasle, djecu i djecu s poteškoćama u razvoju“ na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 12.

Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktorandice Monike Grdiša Asić s temom
„Dubrovački studenti na Sveučilištu u Padovi od druge polovice 14. stoljeća do pada Republike“ na
poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest stanovništva, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nele Lonza.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog doc. dr. sc. Irene Ipšić, voditeljice poslijediplomskog
doktorskog studija Povijest stanovništva za imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktorandice Monike Grdiša
Asić s temom „Dubrovački studenti na Sveučilištu u Padovi od druge polovice 14. stoljeća do pada Republike“ na
poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest stanovništva, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nele Lonza, od 14. listopada
2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada doktorandice Monike Grdiša Asić s temom „Dubrovački studenti
na Sveučilištu u Padovi od druge polovice 14. stoljeća do pada Republike“ na poslijediplomskom doktorskom studiju
Povijest stanovništva, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nele Lonza, u sastavu:
-

ad 13.

izv. prof. dr. sc. Lovorka Čoralić, predsjednica
prof. dr. sc. Slavica Stojan, članica,
doc. dr. sc. Lovro Kunčević, član.
Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 96/19 za
izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana financije (5.01.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 96/19 za izbor u suradničko
zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02)
od 14. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 96/19 za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana
financije (5.01.02), u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Tonći Svilokos, predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Iris Lončar, članica i
doc. dr. sc. Meri Šuman Tolić, članica.
2. Povjerenstvo se zadužuje pregledati pristigle prijave na natječaj, utvrditi ispunjavaju li kandidati propisane uvjete
te predložiti Senatu odabir kandidata.

ad 14.

Donošenje odluke o izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:

a)

dr. sc. Perice Vojinić za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća
ekonomija (5.01.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija od 10. srpnja 2019., Izvješće Povjerenstva Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 9. rujna 2019. i
Mišljenje i prijedlog Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 24. rujna 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Perica Vojinić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06) na Sveučilištu u Dubrovniku.
b)

dr. sc. Adriane Lipovac za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana
radiokomunikacije (2.03.05)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polje
elektrotehnika i računarstvo od 12. srpnja 2019., Izvješće Povjerenstva Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u
Zagrebu od 30. rujna 2019. i Odluka Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu od 16.
listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Adriana Lipovac izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
c)

dr. sc. Matee Matić Šošić za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana
marketing (5.01.12)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija od 4. listopada 2019. i Odluka Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu od 22. listopada
2019.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Matea Matić Šošić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.02) na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 15.

Donošenje odluke o izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:

a) dr. sc. Ivone Onofri za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje
geologija od 8. srpnja 2019., Izvješće Povjerenstva Sveučilišta u Dubrovniku o ispunjavanju nastavne i stručne komponente
od 22. listopada 2019. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 28. listopada 2019.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ivona Onofri izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07) na Sveučilištu u Dubrovniku.
b) dr. sc. Igora Mazića za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika (2.03.03)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polje
elektrotehnika i računarstvo od 12. srpnja 2019., Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 9. listopada
2019., Izvješće Povjerenstva Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu od 16. listopada 2019.
i Odluka Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu od 23. listopada 2019.
Uvodno izvješće:N. Burum

Senat je jednoglasno donio

Odluku
Dr. sc. Igor Mazić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektronika (2.03.03) na Sveučilištu u Dubrovniku.
c) dr. sc. Anamarija Bjelopera za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana
radiokomunikacije (2.03.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polje
elektrotehnika i računarstvo od 10. svibnja 2019., Izvješće Povjerenstva Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u
Zagrebu od 3. listopada 2019., Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 3. listopada 2019. i Odluka
Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu od 16. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Anamarija Bjelopera izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 16.

Donošenje odluke o odabiru kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 39/19 za izbor u
zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika za područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne
prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje Povjerenstva za ocjenu kandidata od 22. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao:Ž. Koboević
Senat je većinom od trinaest (13) glasova za, uz jedan (1) suzdržan i jedan (1) glas protiv, donio
Odluku
Dr. sc. Igor Brautović izabire se u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02) na Sveučilištu
u Dubrovniku.

ad 17.

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ariane Violić Koprivec u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora
visoke škole za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje romanistika kolegij Francuski jezik.
(6.03.04)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva Filozofskog fakulteta, Odsjeka za romanistiku
Sveučilišta u Zagrebu od 4. listopada 2019. s Ocjenom ukupne nastavne i stručne djelatnosti pristupnice dr. sc. Ariane Violić
Koprivec te Odluka Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 16. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ariana Violić Koprivec izabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje romanistika kolegij Francuski jezik (6.03.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 18.

Donošenje odluke po natječaju za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04) objavljenom u Narodnim novinama broj
56. od 5. lipnja 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Prijedlog Voditelja studija Povijest Jadrana i Mediterana za poništenje
natječaja od 23. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao:D. Ivušić

Senat je jednoglasno donio

Odluku
Poništava se natječaj za izbor jednog izvršitelja u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04) objavljenom u Narodnim novinama broj
56. od 5. lipnja 2019.
ad 19.

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

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Sveučilišta u Dubrovniku za ocjenu
ispunjavanja uvjeta za izbor pristupnika dr. sc. Darija Miškovića u suradničko zvanje poslijedoktoranda od 7. listopada
2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: Ž. Koboević, M. Jurjević, M. Miličević, M. Pećarević, M. Brautović, N. Burum, P. Maldini i D.
Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Darijo Mišković izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) na Sveučilištu u
Dubrovniku.

ad 20.
a)

Donošenje odluke o ponovnom izboru mr. sc. Nikše Mojaša u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg
predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana
promorski i riječni promet (2.12.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje Povjerenstva Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku
za ocjenu uvjeta za reizbor pristupnika mr. sc. Nikše Mojaša u nastavno zvanje višeg predavača od 7. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mr. sc. Nikša Mojaš ponovno se izabire u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana promorski i riječni promet (2.12.02) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
b)

Donošenje odluke o ponovnom izboru Ivice Đurđevića Tomaša, dipl. ing. u nastavno zvanje i na radno
mjesto višeg predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i
transport, grana promorski i riječni promet (2.12.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje
Povjerenstva Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku za ocjenu uvjeta za reizbor pristupnika mr. sc. Nikše Mojaša u
nastavno zvanje višeg predavača od 7. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Ivica Đurđević Tomaš, dipl. ing., ponovno se izabire u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana promorski i riječni promet
(2.12.02) na Sveučilištu u Dubrovniku.
c)

Donošenje odluke o ponovnom izboru Miloša Brajovića, dipl. ing. u nastavno zvanje i na radno mjesto
višeg predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport,
grana promorski i riječni promet (2.12.02) na Sveučilištu u Dubrovniku.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje
Povjerenstva Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku za ocjenu uvjeta za reizbor pristupnika mr. sc. Nikše Mojaša u
nastavno zvanje višeg predavača od 7. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku

Miloš Brajović, dipl. ing., ponovno se izabire u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana promorski i riječni promet (2.12.02) na
Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 21.
a)

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Marija Bilića u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Sveučilišta u Dubrovniku od 15. listopada 2019. i Zapisnik s ocjenon nastupnog predavanja dr. sc. Marija Bilića od 14.
listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Mario Bilić izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13) na Sveučilištu u Dubrovniku.
b)

Donošenje odluke o izboru Marka Pribisalića, mag. oec., u naslovno nastavno zvanje predavača za
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Sveučilišta u Dubrovniku od 16. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Marko Pribisalić, mag. oec., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.
c)

Donošenje odluke o izboru Jelene Kiš, dipl. oec. manag., u naslovno nastavno zvanje predavača za
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Sveučilišta u Dubrovniku od 16. listopada 2019. i Zapisnik s ocjenom nastupnog predavanja Jelene Kiš od 15. listopada
2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Jelena Kiš, dipl. oec. manag., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 22.

Donošenje odluke o ponovnom izboru Ivane Bakije, dr. med. u nastavno zvanje predavača u
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija
(3.02.29)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku za
provjeru ispunjavanja uvjeta za ponovni izbor pristupnice Ivane Bakije, dr. med, u nastavno zvanje predavača .
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Ivana Bakija, dr. med. ponovno se izabire u nastavno zvanje predavača u znanstvenom području biomedicine i
zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija (3.02.29) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 23.

a)

Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija
(3.02.10)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo
od 4. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u znanstvenom
području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10).
b)

Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
u znanstvenom području biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana
dermatovenerologija (3.02.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo
od 4. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom
području biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana dermatovenerologija (3.02.02).
c)

Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti
(6.03.18)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za komunikologiju od 16. listopada
2019. i su:
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 filologija, grana teorija i povijest književnosti (6.03.18).
d)

Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika u
području prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika (1.05.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje
od 22. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika u području prirodnih
znanosti, polje biologija, grana botanika (1.05.02).
e)

Raspisivanje natječaja za izbor 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, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za umjetnost i restauraciju od 6. svibnja
2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za umjetničko područje, polje
likovne umjetnosti, grana konzervacija- restauracija (7.04.09).

ad 24.

Raspisivanje natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09).

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo
od 4. listopada 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09).
Zaključeno u 14,33 sati.
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