Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1399-1/19
U Dubrovniku, 25. rujna 2019.

Zapisnik
sa 160. sjednice Senata održane 25. rujna 2019. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Brautović, M., Burum, N., Bulum, B., Garić, R., Koboević, Ž., Maldini, P.,
Mirošević, M., Palunko, I., Pećarević, M., Svilokos, T., Uskoković, S., Vojvodić, K. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Batista, A., Đurđević–Tomaš, I. (OP), Jurjević, M. (OP) i Tomšić, S. (OP).
Sjednici su nazočili: prorektori: Lazar, M. i Stojčić, N., 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.,
voditeljica Ureda za odnose s javnostima Buratović Maštrapa, S. i dosadašnji predsjednik Studentskog zbora Omerčahić, A.
Rektor se uvodno zahvalio izv. prof. dr. sc. Mariji Mirošević koja s 30. rujnom 2019. odlazi u mirovinu na obavljanju
funkcije pročelnice odjela i članice Senata u proteklom razdoblju. Nadalje, zahvalio je izv. prof. dr. sc. Sanji Žaji Vrbica,
prorektorici za studije i studente na obavljanju poslova vršitelja dužnosti pročelnice Odjela za umjetnost i restauraciju i člana
Senata do preuzimanja te funkcije od strane novoizabrane pročelnice izv. prof. dr. sc. Lucie Emanuele od 1. listopada 2019.
Rektor se zahvalio na dosadašnjem radu i Amaru Omerčahiću kojemu je prestala funkcija predsjednika Studentskog zbora i
člana Senata jer je završio preddiplomski studij. Rektor je posebno napomenuo da na ovoj sjednici Senata studente
predstavlja Blaž Bulum, v.d. predsjednika Studentskog zbora.
Zatim je Senat, na prijedlog rektora, jednoglasno donio sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa 159. sjednice Senata održane 3. srpnja 2019.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 3. srpnja do 25. rujna 2019.
3. Donošenje Strategije ljudskih resursa za istraživače na Sveučilištu u Dubrovniku s pripadnim akcijskim planom
4. Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna izvedbenog plana nastave na Odjelu za akvakulturu za akademsku
2019. / 2020. godinu
5. Donošenje Odluke o produljenju ugovora o radu znanstvenicima i nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku nakon 65.
godine života
6. Donošenje:
a)Odluke o datumu održavanja izbora za člana Senata – predstavnika zaposlenika u suradničkim zvanjima
b)Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora člana Senata – predstavnika zaposlenika u
suradničkim zvanjima
7. Donošenje:
a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu u II. godinu diplomskih sveučilišnih studija i stručnih specijalističkih
studija
b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu u više godine preddiplomskih studija
c) Odluke o prestanku važenja Odluke o statusu i participaciji u troškovima studiranja izvanrednih studenata kojima je do
završetka studija preostao samo završni ili diplomski rad
8. Donošenje Odluke o izdavanju knjige „Osnovna načela anesteziologije i reanimatologije autorica doc. dr. sc. Morene
Milić, prim. dr. med. i dr. sc. Tatjane Goranović, dr. med., kao udžbenika Sveučilišta u Dubrovniku
9. Davanje odobrenja za tiskanje Zbornika „60 godina visokog obrazovanja pomoraca u Dubrovniku i 100 godina od
početka časopisa Naše more“ (urednik: doc. dr. sc. Žarko Koboević) u izdanju Sveučilišta u Dubrovniku
10. Donošenje Odluke o iznosu dnevnice zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku
11. Donošenje Odluke o načinu i vremenskom okviru odabira izbornih kolegija
12. Donošenje Odluke o načinu vođenja evidencije izvođenja nastave
13. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka izbora dr.
sc. Ivone Onofri u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje
interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07)
14. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka reizbora u nastavna zvanja i na radna mjesta višeg predavača za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)
tri izvršitelja
15. Imenovanje Povjerentva za provedbu postupka izbora 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)
16. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u postupku izbora dr. sc. Minele Fulurija Vučić u
naslovno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04)
17. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka
izbora u naslovno nastavno zvanje predavača, za znanstveno nastavno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih i

medicinskih znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31) – tri izvršitelja
18. Donošenje odluke o prijamu u radni odnos jednog izvršitelja s izborom u umjetničko nastavno zvanje docenta za
područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija, smjer papir (7.04.09)
19. Donošenje odluke o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti,
polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) - dva izvršitelja
20. Donošenje odluke o izboru jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika (2.03.01)
21. Donošenje Odluke o izboru dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovite
profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
22. Donošenje Odluke o izboru dr. sc. Iris Lončar u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)
23. Donošenje odluke o odabiru kandidata, izboru u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika za područje
prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02), a po natječaju objavljenom
u Narodnim novinama broj 39/19 od 17. travnja 2019. (kandidati: dr. sc. Igor Brautović i dr. sc. Enis Hrustić)
24. Raspisivanje natječaja za reizbor po jednog znanstvenika u:
a) višeg znanstvenog suradnika za područje prirodnih znanosti, polja interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost
o moru (1.07.02)
b) znanstvenog suradnika za područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana ekologija (1.05.05) – dva izvršitelja
25. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora po jednog
izvršitelja za:
a) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimacija
(3.02.01)
b) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10)
26. Raspisivanje natječaja za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača jednog izvršitelja za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija (3.02.24)
27. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
pravo, grana radno i socijalno pravo (5.02.09)
28. Raspisivanje natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02) .

ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 159. sjednice Senata održane 3. srpnja 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 159. sjednice Senata održane 3. srpnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 159. sjednice Senata održane 3. srpnja 2019.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 3. srpnja do 25. rujna 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 3. srpnja do 25.
rujna 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 3. srpnja do 25. rujna 2019.

ad 3.

Donošenje Strategije ljudskih resursa za istraživače na Sveučilištu u Dubrovniku s pripadnim akcijskim
planom

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka o imenovanju Povjerenstva za izradu prijedloga Strategije,
Prijedlog Strategije ljudskih resursa za istraživače na Sveučilištu u Dubrovniku prema Europskoj povelji za istraživače i
Kodeksu za zapošljavanje istraživača, pripadni Akcijski plan, dokument Politika ovorenog, transparentnog zapošljavanja
temeljena na zaslugama (OTM-R), OTM-R Checklist, PP prezentacija Europske povelje za istraživače i Kodeksa o
zapošljavanju istraživača i Izvješće o realizaciji Strategije ljudskih resursa za istraživače na Sveučilištu u Dubrovniku
donesene 2011. godine.
Uvodno izvješće: M. Lazar
U raspravi su sudjelovali: N. Stojčić, K. Vojvodić, P. Maldini i M. Lazar.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se Strategija ljudskih resursa za istraživače na Sveučilištu u Dubrovniku (2019. – 2022.), s pripadnim
Akcijskim planom.
2. Strategija i Akcijski plan prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.

ad 4.

Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna izvedbenog plana nastave na Odjelu za akvakulturu za
akademsku 2019. / 2020. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu o prihvaćanju izmjena
i dopuna izvedbenog plana nastave za akademsku 2019. / 2020. godinu, Izvedbeni planovi nastave preddiplomskog studija
Akvakultura i diplomskog studija Marikultura za akademsku 2019. / 2020. godinu te Izvedbeni planovi nastave s unesenim
prijedlozima izmjena i dopuna na obrascu F04-12.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se izmjene i dopune izvedbenih planova nastave na preddiplomskom studiju Akvakultura i diplomskom
studiju Marikultura na Odjelu za akvakulturu za akademsku 2019. / 2020. godinu.
Izmjene i dopune izvedbenih planova prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

ad 5.

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

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Nacrt prijedloga Odluke o produljenju ugovora o radu
znanstvenicima i nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku nakon 65. godine života; Izvadak iz Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 139/13 - članak 10.); Odluka i Rješenje Ustavnog suda RH od 18. srpnja 2014. te
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s nacrtom
konačnog prijedloga Zakona (MZO rujan 2019.).
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao: P. Maldini
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
1. Predlagatelj je povukao prijedlog Odluke o nastavku rada nastavnika i znanstvenika iznad 65. godine života jer je
Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo u javnu raspravu nacrt Zakona o izmjenama Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju kojim se navedenoj grupaciji zaposlenika omogućuje produljenje rada do 68.
odnosno najdulje do 70. godine života, a predloženo je donošenje tog Zakona po hitnom postupku i njegovo stupanje
na snagu 1. siječnja 2020.
2. Ako se Zakon o izmjenama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz točke 1. prihvati, nakon
njegovog stupanja na snagu, Senatu će se predložiti donošenje Odluke kojom će se regulirati pitanje nastavka rada
nastavnika i znanstvenika nakon navršene 68. godine života.

ad 6.
a) Donošenje Odluke o datumu održavanja izbora za člana Senata – predstavnika zaposlenika u suradničkim zvanjima
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvadak iz Statuta Sveučilišta u Dubrovniku u vezi s razrješenjem
članova Senata te Zaključak sa 159. sjednice Senata o razrješenju dr. sc. Marine Brailo Šćepanović kao predstavnice
zaposlenika u suradničkim zvanjima; prijedlog Odluke o provedbi izbora i vremenu glasovanja za člana Senata –
predstavnika zaposlenika u suradničkim zvanjima; Nacrt Hodograma aktivnosti za provedbu izbora i Popis zaposlenika u
suradničkim zvanjima.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
o provedbi izbora za člana Senata – predstavnika zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku u suradničkim zvanjima
1. Raspisuju se izbori za člana Senata - predstavnika zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku u suradničkim zvanjima, a
za razdoblje do 27. travnja 2020. kada istječe mandat članovima Senata u sadašnjem sazivu.
2. Izbori za člana Senata iz točke 1. ove Odluke održat će se u ponedjeljak, 28. listopada 2019.
3. Za provedbu izbora zadužuje se Izborno povjerenstvo koje posebnom odlukom imenuje Senat.
4. Izborne aktivnosti započinju danom donošenja ove odluke, a provest će se u skladu s odredbama Statuta prema
hodogramu koji donosi Povjerenstvo.
5. Ova odluka objavit će se na službenim internetskim stranicama Sveučilišta.
b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora člana Senata – predstavnika
zaposlenika u suradničkim zvanjima
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu izbora.
Uvodno izvješće:N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu izbora za člana Senata – predstavnika zaposlenika u suradničkim zvanjima u
sastavu:
Doc. dr. sc. Aleksandar Selmanović , predsjednik Povjerenstva,
Doc. dr. sc. Dean Kontić, član i zamjenik predsjednika Povjerenstva,
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik, član,
Anđelka Marinović, dipl. oec., voditeljica Ureda za kadrovske poslove, članica i
Sandra Maštrapa, mag. rel. publ., voditeljica Ureda za odnose s javnostima, članica.
Matej Trpin, dipl. iur., voditelj Ureda za kvalitetu, zamjenik člana.
2. Povjerenstvo će provesti postupak izbora u skladu s odredbama Statuta te Odlukom Senata o provedbi izbora,
uskladiti pojedine izborne radnje, utvrditi rezultat izbora te podnijeti izvješće Senatu.
ad 7.
a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu u II. godinu diplomskih sveučilišnih studija i stručnih
specijalističkih studija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i
diplomskih specijalističkih studija broj 645-17c/17 od 24. travnja 2017., prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o
uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija i Odluka broj 1417-9/17 koju je donio
Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj 143. sjednici održanoj 29. rujna 2017. kojom se reguliralo pitanje studentskog
statusa izvanrednih studenata kojima je nakon završetka akademske godine preostao samo završni ili diplomski rad.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi je sudjelovala:M. Mirošević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija
broj 645-17c/17 od 24. travnja 2017.
Članak 1.
U Odluci o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih studija koju je donio Senat Sveučilišta
u Dubrovniku na svojoj 140. sjednici održanoj 24. travnja 2017. članak 4. dopunjava se novim stavcima 2. i 3. koji
glase:
„(2) Iznimno, redoviti student II. godine studija kojemu je na kraju akademske godine u kojoj je navršio ukupan i
dopušteni broj godina studiranja do završetka studija preostao samo diplomski ispit, može ponovno upisati završnu

godinu studija uz plaćanje upisnine i participacije u troškovima studiranja u visini vrijednosti ECTS bodova
diplomskog rada.
(3) Ako student iz stavka 2. ne završi studij do kraja akademske godine u kojoj je ponovno upisan, prestaje mu pravo
daljnjeg studiranja u statusu redovitog studenta na predmetnom studiju Sveučilišta u Dubrovniku.“
Članak 2.
Članak 8. dopunjava se novim stavcima 2. i 3. koji glase:
„(2) Iznimno, izvanredni student II. godine studija kojemu je na kraju akademske godine godine u kojoj je navršio
ukupan i dopušteni broj godina studiranja, a do završetka studija preostao mu je samo diplomski ispit, može
ponovno upisati završnu godinu studija uz plaćanje upisnine i participacije u troškovima studiranja u visini
vrijednosti ECTS bodova diplomskog rada.
(3) Ako student iz stavka 2. ne završi studij do kraja akademske godine u kojoj je ponovno upisan, prestaje mu pravo
studiranja na predmetnom studiju Sveučilišta u Dubrovniku.“
Članak 3.
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od akademske 2019. / 2020. godine.
(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka broj 1417-9/17 koju je donio Senat Sveučilišta u
Dubrovniku na svojoj 143. sjednici održanoj 29. rujna 2017. kojom se reguliralo pitanje studentskog statusa
izvanrednih studenata kojima je nakon završetka akademske godine preostao samo završni ili diplomski rad.
b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upisu u više godine preddiplomskih studija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija broj
645-17b/17 od 24. travnja 2017., prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih
studija i Odluka broj 1417-9/17 koju je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj 143. sjednici održanoj 29. rujna
2017. kojom se reguliralo pitanje studentskog statusa izvanrednih studenata kojima je nakon završetka akademske godine
preostao samo završni ili diplomski rad.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
broj 645-17b/17 od 24. travnja 2017.
Članak 1.
U Odluci o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija koju je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na
svojoj 140. sjednici održanoj 24. travnja 2017. članak 6. dopunjava se novim stavcima 2. i 3. koji glase:
„(2) Iznimno, redoviti student III. godine studija kojemu je na kraju akademske godine u kojoj je navršio ukupan i
dopušteni broj godina studiranja do završetka studija preostao samo završni ili diplomski rad, može ponovno upisati
završnu godinu studija uz plaćanje upisnine i participacije u troškovima studiranja u visini vrijednosti ECTS bodova
završnog /diplomskog rada.
(3) Ako student iz stavka 2. ne završi studij do kraja akademske godine u kojoj je ponovno upisan, prestaje mu pravo
daljnjeg studiranja u statusu redovitog studenta na predmetnom studiju Sveučilišta u Dubrovniku.“
Članak 2.
Članak 12. Odluke dopunjava se novim stavcima 2. i 3. koji glase:
„(2) Iznimno, izvanredni student III. godine studija kojemu je na kraju akademske godine godine u kojoj je navršio
ukupan i dopušteni broj godina studiranja do završetka studija preostao samo završni ili diplomski rad, može
ponovno upisati završnu godinu studija uz plaćanje upisnine i participacije u troškovima studiranja u visini
vrijednosti ECTS bodova diplomskog rada.
(3) Ako student iz stavka 2. ne završi studij do kraja akademske godine u kojoj je ponovno upisan, prestaje mu pravo
studiranja na predmetnom studiju Sveučilišta u Dubrovniku.“
Članak 3.
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od akademske 2019. / 2020. godine.

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka broj 1417-9/17 koju je donio Senat Sveučilišta u
Dubrovniku na svojoj 143. sjednici održanoj 29. rujna 2017. kojom se reguliralo pitanje studentskog statusa
izvanrednih studenata kojima je nakon završetka akademske godine preostao samo diplomski ili završni rad.
c) Odluke o prestanku važenja Odluke o statusu i participaciji u troškovima studiranja izvanrednih studenata
kojima je do završetka studija preostao samo završni ili diplomski rad
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka broj 1417-9/17 koju je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku
na svojoj 143. sjednici održanoj 29. rujna 2017. kojom se reguliralo pitanje studentskog statusa izvanrednih studenata
kojima je nakon završetka akademske godine preostao samo završni ili diplomski rad.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Stupanjem na snagu odluka donesenih pod točkama a) i b) ove točke Dnevnog reda prestaje vrijediti Odluka Senata
broj 1417-9/17 od 29. rujna 2017. o statusu i participaciji u troškovima studiranja izvanrednih studenata kojima je do
završetka studija preostao samo završni ili diplomski rad.
ad 8.

Donošenje Odluke o izdavanju knjige „Osnovna načela anesteziologije i reanimatologije autorica doc. dr. sc.
Morene Milić, prim. dr. med. i dr. sc. Tatjane Goranović, dr. med., kao udžbenika Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu od 5. rujna
2019.
Uvodno izvješće: M. Pećarević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Sveučilište u Dubrovniku izdat će knjigu autorica doc. dr. sc. Morene Milić, prim. dr. med. i dr. sc. Tatjane
Goranović, dr. med. „Osnovna načela anesteziologije i reanimatologije“ u nakladi od 300 primjeraka.
2. Knjiga će se koristiti kao udžbenik Sveučilišta u Dubrovniku na studijima „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“.
3. Maloprodajna cijena knjige utvrđuje se u iznosu od 120,00 kuna.

ad 9.

Davanje odobrenja za tiskanje Zbornika „60 godina visokog obrazovanja pomoraca u Dubrovniku i 100
godina od početka časopisa Naše more“ (urednik: doc. dr. sc. Žarko Koboević) u izdanju Sveučilišta u
Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu od 5. rujna
2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Sveučilište u Dubrovniku izdat će Zbornik „60 godina visokog obrazovanja pomoraca u Dubrovniku i 100 godina
od početka izdavanja časopisa Naše more“ u nakladi od 200 primjeraka.
2. Za glavnog urednika Zbornika imenuje se doc. dr. sc. Žarko Koboević.

ad 10.

Donošenje Odluke o iznosu dnevnice zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen
Dubrovniku.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio

je prijedlog Odluke o iznosu dnevnice zaposlenika Sveučilišta u

Odluku
o iznosu dnevnice zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku
Članak 1.
Dnevnica zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku upućenog za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati
dnevno, iznosi 200,00 kuna po danu.

Članak 2.
Dnevnica zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku upućenog za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati,
a manje od 12 sati dnevno, iznosi 100,00 kuna po danu.
Članak 3.
Ova Odluka odnosi se isključivo na zaposlenike Sveučilišta u Dubrovniku i ne primjenjuje se:
u ugovornim odnosima kojima je dnevnica utvrđena u nižem iznosu,
na znanstvene projekte kojima je pitanje dnevnica uređeno na drugačiji način.
Članak 4.
Ovu odluku provest će Služba za financije, računovodstvo i knjigovodstvo Sveučilišta u Dubrovniku, a primjenjivat će
se od 1. listopada 2019.

ad 11.

Donošenje Odluke o načinu i vremenskom okviru odabira izbornih kolegija

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o načinu i vremenskom okviru odabira izbornih
kolegija na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi su sudjelovali:Ž. Koboević i P. Maldini
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Studenti Sveučilišta u Dubrovniku, u skladu s nastavnim planom i programom imaju mogućnost odabira izbornih
kolegija tako da zajedno s obveznim kolegijima ispune potreban broj bodova po semestru (u pravilu: 30 ECTS)
odnosno akademskoj godini (u pravilu: 60 ECTS).
2. Odabir izbornih kolegija studenti su obvezni obaviti prilikom upisa studijske godine s tim da mogu izabrani kolegij
promijeniti najkasnije do isteka drugog tjedna nastave u zimskom i/ili ljetnom semestru.
3. Nakon isteka roka iz točke 3. ove odluke, upisani izborni kolegij postaje obvezan i student ne može tražiti naknadne
promjene ili odustati od odabranog kolegija.
4. Sveučilište u Dubrovniku može donijeti odluku da se određeni izborni kolegij u toj akademskoj godini / semestru
neće izvoditi ako se za pohađanje kolegija prijavilo manje od pet studenata, a u tom slučaju studentima će se ponuditi
odabir drugog izbornog kolegija.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od akademske 2019. / 2020. godine, a vrijedi do
opoziva ili donošenja druge odluke.

ad 12.

Donošenje Odluke o načinu vođenja evidencije izvođenja nastave

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o načinu vođenja evidencije izvođenja nastave.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Nastavnici i vanjski suradnici Sveučilišta u Dubrovniku obvezni su za svaki kolegij koji izvode redovito, odmah po
završetku nastavne cjeline, voditi evidenciju održane nastave na posebnom obrascu (F04-04) u pisanom obliku, na
način da uz naziv kolegija upišu redni broj teme iz izvedbenog plana nastave za tekuću akademsku godinu
(primjerice P1, V1, S1) i potvrde vlastoručnim potpisom.
2. U slučaju neodržavanja nastave u terminima predviđenim važećim rasporedom nastave, nastavnici i vanjski
suradnici Sveučilišta dužni su u evidenciji iz točke 1. ove Odluke potvrditi održavanje nadoknađene nastave u
terminu u kojem je nastava održana, s napomenom “NADOKNADA ZA (datum kad je nastava trebala biti
održana)”.
3. Čelnik sveučilišne sastavnice dužan je u sklopu skrbi o izvedbi nastave redovito, a najmanje jednom mjesečno
provoditi nadzor nad vođenjem evidencije iz točke 1. ove Odluke te vlastoručnim potpisom potvrditi istu evidenciju, a
u slučaju uočavanja većih nepravilnosti pisanim putem izvijestiti prorektora za studije i studente.

ad 13.

Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka
izbora dr. sc. Ivone Onofri u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje prirodnih
znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvod iz zapisnika sjednice Znanstvenog vijeća Instituta za more i
priobalje od 17. rujna 2019. i Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje geologija, o izboru dr. sc.
Ivone Onofri u znanstveno zvanje znanstvene suradnice od 8. srpnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu dijela postupka izbora (nastavna i stručna komponenta) i za ocjenu
nastupnog predavanja u okviru postupka izbora dr. sc. Ivone Onofri u znanstveno nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07.) u sastavu:
prof. dr. sc. Davor Lučić, predsjednik,
doc. dr. sc. Ana Car, članica i
doc. dr. sc. Iris Dupčić Radić, članica.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnica uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne
prirodne znanosti (1.07.), ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.

ad 14.

Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka reizbora u nastavna zvanja i na radna mjesta višeg
predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana
pomorski i riječni promet (2.12.02) - tri izvršitelja

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 12. rujna 2019. kojom
se predlaže Senatu imenovanje Povjerenstva za provedbu reizbora u nastavno zvanje višeg predavača zaposlenika Sveučilišta
u Dubrovniku: mr. sc. Nikše Mojaša, Ivice Đurđevića Tomaša, dipl. ing. i Miloša Brajovića, dipl. ing.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao R. Garić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka reizbora u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet
(2.12.02) za tri izvršitelja a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 69. od 3. srpnja 2019., u sastavu:
doc, dr. sc. Srđan Vujičić, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Nikša Koboević, član
doc. dr. sc. Žarko Koboević, član
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjavaju li pristupnici uvjete za reizbor u nastavno i na radno mjesto višeg
predavača, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
ad 15.

Imenovanje Povjerentva za provedbu postupka izbora 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, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 12. rujna 2019. kojom
se predlaže Senatu imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka izbora dr. sc. Darija Miškovića u suradničko zvanje i na
radno mjesto poslijedoktoranda.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao Ž. Koboević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka izbora 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), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 69 od 3. srpnja 2019., u
sastavu:
doc, dr. sc. Srđan Vujičić, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Nikša Koboević, član
doc. dr. sc. Žarko Koboević, član

2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnik uvjete za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
poslijedoktoranda, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.

ad 16.

Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente u postupku izbora dr. sc. Minele
Fulurija Vučić u naslovno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest
(6.04)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje
povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije od 21. ožujka 2019. kojom se dr.
sc. Minela Fulurija Vučić izabire u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih
znanosti, polju povijest i prijedlog Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana za utvrđivanje uvjeta (nastavna i stručna
komponenta) za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta i ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Minele Fulurija
Vučić.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastavne i stručne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u okviru
postupka izbora dr. sc. Minele Fulurija Vučić u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 56 od
5. lipnja 2019., u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Davor Pauković, predsjednik
doc. dr. sc. Irena Ipšić, članica
doc. dr. sc. Marinko Marić, član
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnica uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04),
ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
ad 17.

Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u okviru
postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavača, za znanstveno nastavno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničkih i medicinskih znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31) – tri izvršitelja

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i kliničko sestrinstvo od 10. rujna
2019. za imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente i ocjenu nastupnog predavanja kandidata za
izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za polje kliničkih medicinskih znanosti, grana sestrinstvo.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastavne i stručne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u okviru
postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje
kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31) za tri izvršitelja, a po natječaju objavljenom u Narodnim
novinama broj 69 od 19. srpnja 2019., u sastavu:
doc. dr. sc. Sonja Kalauz, predsjednica
Sanja Zoranić, mag. soc. geront, članica
Vedrana Iveta, dipl. med. techn, članica.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka izbora, provodi postupak i nakon pregleda i ocjene pravodobno pristiglih
prijava utvrđuje ispunjavaju li kandidati zakonom propisane uvjete za izbor u zvanje, ocjenjuje nastupno predavanje
te predlaže Senatu odabir kandidata.

ad 18.

Donošenje odluke o prijamu u radni odnos jednog izvršitelja s izborom u umjetničko nastavno zvanje
docenta za područje umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija, smjer papir
(7.04.09)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za prijem u
radni odnos jednog izvršitelja s izborom u umjetničko nastavno zvanje docenta za područje umjetnosti, polje likovne
umjetnosti, grana konzervacija – restauracija, smjer papir od 15. srpnja 2019.;Odluka Matičnog odbora za umjetničko
područje o izboru Sanje Serhatlić, dipl. resturat. konzerv. u umjetničku komponentu umjetničko nastavnog zvanja docenta u
polju likovne umjetnosti od 3. rujna 2018. i Odluka Senata Sveučilišta u Dubrovniku o izboru Sanje Serhatlić, dipl. rest. u
naslovno umjetničko nastavno zvanje docenta od 14. studenog 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Sanja Serhatlić, dipl. restaur. izabire se u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje
umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija, smjer papir (7.04.09) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
ad 19. Donošenje odluke o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) - dva izvršitelja
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta dva izvršitelja za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija
prometa i transport, grana pomorski i riječni promet od 9. srpnja 2019. za pristupnika Miha Kristića, dipl. ing.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: Ž. Koboević, M. Pećarević i P. Maldini.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Miho Kristić, dipl. ing., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih
znanosti, znanstveno polje tehnologija prometa i transport, znanstvena grana pomorski i riječni promet (2.12.02) na
Sveučilištu u Dubrovniku počevši od 1. listopada 2019.
................................................................................................................................... ......................................................................
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta dva izvršitelja za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija
prometa i transport, grana pomorski i riječni promet od 9. srpnja 2019. za pristupnika Ivicu Krmeka, dipl. ing.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Ivica Krmek, dipl. ing., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih
znanosti, znanstveno polje tehnologija prometa i transport, znanstvena grana pomorski i riječni promet (2.12.02) na
Sveučilištu u Dubrovniku počevši od 1. listopada 2019.

ad 20.

Donošenje odluke o izboru jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika (2.03.01)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor
jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
elektrotehnika, grana elektroenergetika (2.03.01) od 13. rujna 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Damir Lujo, mag. ing. el. techn. inf., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno
područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika, znanstvena grana elektroenergetika (2.03.01) na
Sveučilištu u Dubrovniku počevši od 1. listopada 2019.

ad 21.

Donošenje Odluke o izboru dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
redovite profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i
menadžment (5.01.04)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija o izboru dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje društvenih
znanosti, polje ekonomija od 10. srpnja 2019. i Odluka Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta u Splitu kojom se utvrđuje
da dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž ispunjava uvjete za izbor u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora od 17. rujna
2019.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za
znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana organizacija i menadžment
(5.01.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.

ad 22.

Donošenje Odluke o izboru dr. sc. Iris Lončar u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanredne
profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija o izboru dr. sc. Iris Lončar u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti,
polje ekonomija od 7. lipnja 2019., Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i
ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci od 3. svibnja 2019. i Mišljenje Fakultetskog vijeća Fakulteta za menadžment u turizmu i
ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci kojim se utvrđuje da dr. sc. Iris Lončar ispunjava uvjete za izbor u znanstveno nastavno
zvanje izvanrednog profesora od 16. srpnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Iris Lončar, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana računovodstvo (5.01.13) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
ad 23.

Donošenje odluke o odabiru kandidata, izboru u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog
suradnika za područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru
(1.07.02), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 39/19 od 17. travnja 2019. (kandidati: dr.
sc. Igor Brautović i dr. sc. Enis Hrustić)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znansoti, polje
geologija o izboru dr. sc. Igora Brautovića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje prirodnih znanosti, polju
interdisciplinarne prirodne znanosti od 8. srpnja 2019. i Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znansoti, polje
geologija o izboru dr. sc. Enisa Hrustića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje prirodnih znanosti, polju
interdisciplinarne prirodne znanosti od 9. svibnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: N. Antolović, I. Palunko, N. Stojčić, P. Maldini, A. Marinović,Ž. Koboević, S. Uskoković i N.
Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Rektor Sveučilišta u Dubrovniku, na prijedlog ravnatelja Instituta za more i priobalje imenovat će Povjerenstvo koje
će ocjeniti kandidate i predložiti Senatu odabir kandidata za radno mjesto znanstvenog suradnika na Institutu za
more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.

ad 24.
a) Raspisivanje natječaja za reizbor jednog znanstvenika na radno mjesto višeg znanstvenog suradnika za područje
prirodnih znanosti, polja interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Izvod iz zapisnika sa sjednice Znanstvenog vijeća Instituta za more i
priobalje od 21. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za reizbor jednog znanstvenika na radno mjseto višeg znanstvenog suradnika za područje
prirodnih znanosti, polja interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02).
b) Raspisivanje natječaja za reizbor dva znanstvenika na radno mjesto znanstvenog suradnika za područje prirodnih
znanosti, polje biologija, grana ekologija (1.05.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Izvod iz zapisnika sa sjednice Znanstvenog vijeća Instituta za more i
priobalje od 21. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za reizbor dva znanstvenika na radno mjesto znanstvenog suradnika za područje prirodnih
znanosti, polje biologija, grana ekologija (1.05.05) – dva izvršitelja

ad 25.
a) Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog
izvršitelja za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i
reanimacija (3.02.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo od 10. rujna
2019. za raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog
izvršitelja za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i
reanimacija.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog
izvršitelja za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i
reanimacija (3.02.01)
b) Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog
izvršitelja za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija
(3.02.10)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je dostavljen je prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo
od 10. rujna 2019. za raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
jednog izvršitelja za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog
izvršitelja za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija
(3.02.10)
ad 26.

Raspisivanje natječaja za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača jednog izvršitelja za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija (3.02.24)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo od 10. rujna
2019. za raspisivanje natječaja za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača jednog izvršitelja za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija (3.02.24).
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za reizbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača jednog izvršitelja za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija (3.02.24)
ad 27.

Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo (5.02.09)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo od 10. rujna
2019. za raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača znanstveno područje društvenih
znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo (5.02.09).
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje pravo, grana radno i socijalno pravo (5.02.09).

ad 28.

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

Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02).
Zaključeno u 10,36 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

