Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 500-1/19
U Dubrovniku, 27. ožujka 2019.

Zapisnik
sa 156. sjednice Senata održane 27. ožujka 2019. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Batista, A., Bilas, T., Brailo - Šćepanović, M., Burum, N., Đurđević–Tomaš, I.,
Jurjević, M., Koboević, Ž., Maldini, P., Mirošević, M., Palunko, I., Pećarević, M., Svilokos, T., Tomšić, S., Uskoković, S. ,
Vojvodić, K. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Brautović, M., Garić, R. i Omerčahić, A.,
Sjednici su nazočili: prorektori Lazar, M. i Stojčić, N., ravnatelj Studentskog centra Dubrovnik Potrebica, M., predstojnica
Zavoda za mediteranske kulture Marić, M., voditeljica studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ Zoranić, S., voditeljica
Centra za jezike Leoni, L., glavni tajnik Ivušić, D., voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M., voditeljica Ureda za odnose s
javnostima Buratović Maštrapa, S. i voditeljica Ureda za kadrovske poslove Marinović, A.
Senat je jednoglasno donio

Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa 155. sjednice Senata održane 27. veljače 2019.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 27. veljače do 27. ožujka 2019.
3. Imenovanje prorektora za studije i studente
4. Pokretanje postupka i donošenje hodograma aktivnosti za izbor pročelnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,
Pomorskog odjela, Odjela za elektrotehniku i računarstvo i Odjela za umjetnost i restauraciju
5. Potvrda izbora voditelja Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku
6. Donošenje Strategije međunarodne i međuinstitucijske suradnje Sveučilišta u Dubrovniku, 2019 – 2025
7. Donošenje odluke o inicijativi Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za pokretanje stručnog
specijalističkog diplomskog studija „Hotelijerstvo“
8. Informacija o:
a) Financijskom izvješću Studentskog centra Dubrovnik za 2018.
b) Proračunu prihoda i rashoda Studentskog centra Dubrovnik za 2019. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik
10. Donošenje odluke o izboru:
a) dr. sc. Nikše Buruma u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05)
b) dr. sc. Iris Dupčić Radić u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje prirodnih
znanosti, polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
c) dr. sc. Ane Car u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti,
polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
11. Donošenje odluke o ponovnom izboru Mata Lakića, dr. med. u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija (3.03.01)
12. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora po jednog
nastavnika za:
a) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam ( 5.01.07)
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija ( 5.01.06)
c) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika (2.03.06)
13. Raspisivanje natječaja za izbor jednog znanstvenika / znanstvenice 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)
14. Raspisivanje natječaja za izbor u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za umjetničko područje, polje
likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija – smjer tekstil (7.04.09)
15. Raspisivanje natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje tehnologija prometa i transporta, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) – dva izvršitelja
16. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
17. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno umjetničko nastavno zvanje docenta u umjetničkom
području, polje primijenjena umjetnost, grana konzervacija -restauracija (7.05.08).

ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 155. sjednice Senata održane 27. veljače 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 155. sjednice Senata održane 27. veljače 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 155. sjednice Senata održane 27. veljače 2019.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 27. veljače do 27. ožujka 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 27. veljače do 27.
ožujka 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 27. veljače do 27. ožujka 2019.

ad 3.

Imenovanje prorektora za studije i studente

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: izvadak iz Statuta s odredbama o postupku imenovanja prorektora,
opis poslova prorektora za studije i studente, prijedlog rektora za imenovanje prorektora za studije i studente, životopis i opis
znanstvane, nastavne i stručne aktivnovnosti predloženice, izjava predloženice o prihvaćanju kandidature te prijedlog odluke
Senata o imenovanju prorektorice za studije i studente.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao M. Jurjević
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica imenuje se za prorektoricu za studije i studente na Sveučilištu u Dubrovniku za
razdoblje od 1. travnja 2019. do 30. rujna 2020.

ad 4.

Pokretanje postupka i donošenje hodograma aktivnosti za izbor pročelnika Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju, Pomorskog odjela, Odjela za elektrotehniku i računarstvo i Odjela za umjetnost i restauraciju

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je izvadak iz Statuta o postupku izbora pročelnika odjela i prijedlog
hodograma aktivnosti za izbor pročelnika sveučilišnih odjela.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio

HODOGRAM AKTIVNOSTI ZA IZBOR PROČELNIKA ODJELA
Aktivnosti
Donošenje Odluke o provedbi izbora za
pročelnike Odjela za ekonomiju i
poslovnu
ekonomiju,
Pomorskog
odjela, Odjela za elektrotehniku i
računarstvo i Odjela za umjetnost i
restauraciju

Podnošenje kandidature i programa
rada za dvogodišnje mandatno
razdoblje **

Zaduženje

Rok

Stručna vijeća odjela

19. travnja 2019.

Kandidati za pročelnika

2. svibnja 2019.

Pročelnici odjela

3. svibnja 2019.

Objava kandidatura i dostava programa
rada članovima stručnih vijeća
Imenovanje izbornog povjerenstva
Izbor pročelnika odjela

Stručna vijeća odjela

Prigovor na provedeni postupak izbora
***

Podnositelj prigovora

17. svibnja 2019.

21. svibnja 2019.

Senat

29. svibnja 2019.

Primopredaja dužnosti pročelnika
odjela
(ako se mijenja osoba izabrana na tu
funkciju)

Aktualni i novi pročelnici odjela

30. rujna 2019.

Početak mandatnog razdoblja od dvije
godine

Aktualni / novi pročelnik odjela

1. listopada 2019.

Potvrda izbora pročelnika

*Datumi u hodogramu predstavljaju krajnje rokove do kojih treba provesti pojedine aktivnosti.
** Prijava kandidata za pročelnika odjela sa programom rada treba biti zaprimljena te provedena u urudžbenom zapisniku u rektoratu
Sveučilišta zaključno do 2. svibnja 2019. u 14,00 sati.
*** U prvom stupnju prigovor rješava Stručno vijeće odjela, a žalbe na odluku donesenu u prvom stupnju rješava Senat.

ad 5.

Potvrda izbora voditelja Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni u: zapisnik o provedbi glasovanja za izbor voditelja Centra za jezike
održanog 15. ožujka 2019. i prijedlog odluke Senata o potvrdi izbora voditeljice Centra.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Potvrđuje se izbor dr. sc. Lucijane Leoni, profesorice visoke škole, za voditeljicu Centra za jezike Sveučilišta u
Dubrovniku, a za dvogodišnje mandatno razdoblje, počevši od 1. travnja 2019.
ad 6.

Donošenje Strategije međunarodne i međuinstitucijske suradnje Sveučilišta u Dubrovniku 2019 – 2025

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Nacrt Strategije međunarodne i međuinstitucijske suradnje Sveučilišta
u Dubrovniku za razdoblje 2019. – 2025., prijedlog Operativnog plana međunarodne i međuinstitucijske suradnje Sveučilišta
u Dubrovniku i obrazac Izvješće o realizaciji Operativnog plana Strategije međunarodne i međuinstitucijske suradnje
Sveučilišta u Dubrovniku 2019. –2025.
U raspravi su sudjelovali: M. Pećarević, N. Stojčić, K. Vojvodić, Ž. Koboević, S. Uskoković i N. Burum.
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se Strategija međunarodne i međuinstitucijske suradnje Sveučilišta u Dubrovniku za razdoblje 2019. – 2025.,
s operativnim planom.

ad 7.

Donošenje odluke o inicijativi Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za pokretanje

stručnog specijalističkog diplomskog studija „Hotelijerstvo“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pozitivno mišljenje Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju o prihvaćanju inicijative za pokretanje stručnog specijalističkog diplomskog studija „Hotelijerstvo“.
Uvodno izvješće: K. Vojvodić
U raspravi su sudjelovali: N. Stojčić i I. Đurđević Tomaš.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se inicijativa Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za pokretanje stručnog
specijalističkog diplomskog studija „Hotelijerstvo“.
ad 8.
a) Informacija o Financijskom izvješću Studentskog centra Dubrovnik za 2018.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Financijsko izvješće Studentskog centra Dubrovnik za 2018. godinu.
Uvodno izvješće: M. Potrebica
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Informacija o Financijskom izvješću Studentskog centra Dubrovnik za 2018.
b) Informacija o Proračunu prihoda i rashoda Studentskog centra Dubrovnik za 2019. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Proračun prihoda i rashoda Studentskog centra Dubrovnik za 2019.
Uvodno izvješće: M. Potrebica
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje informacija o Proračunu prihoda i rashoda Studentskog centra Dubrovnik za 2019. godinu
ad 9.

Donošenje odluke o imenovanju Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: prijedlog ravnatelja Studentskog centra Dubrovnik za imenovanje
Upravnog vijeća tog centra za naredno dvogodišnje razdoblje, liste kandidata koje predlaže rektor Sveučilišta, ravnatelj
Studentskog centra i Skupština Studentskog zbora Sveučilišta te prijedlog Odluke o imenovanju koju donosi Senat Sveučilišta.
Uvodno izvješće: M. Potrebica
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Upravno vijeće Studentskog centra Dubrovnik u sastavu: doc. dr. sc. Nikša Koboević, Darija Bajo i
Amar Omerčahić.
2. Upravno vijeće Studentskog centra Dubrovnik imenuje se za razdoblje od dvije godine, počevši od 1. travnja 2019.
ad 10.
a) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Nikše Buruma u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog
profesora u trajnom zvanju za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana
radiokomunikacije (2.03.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće s mišljenjem i prijedlogom Povjerenstva za provedbu
postupka izbora od 19. veljače 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio

Odluku
Prof. dr. sc. Nikša Burum izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom
zvanju za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05).
b) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Iris Dupčić Radić u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i
stručna komponenta) te Izvješće s mišljenjem Povjerenstva za provedbu nastupnog predavanja.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali:M. Brailo Šćepanović i M. Pećarević.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Iris Dupčić Radić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02).

c) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Ane Car u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i
stručna komponenta) te Izvješće s mišljenjem Povjerenstva za provedbu nastupnog predavanja.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Ana Car izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje prirodnih
znanosti, polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02).

ad 11.

Donošenje odluke o ponovnom izboru Mata Lakića, dr. med. u naslovno nastavno zvanje predavača za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana
epidemiologija (3.03.01)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće s mišljenjem Povjerenstva za provedbu postupka po
natječaju od 11. siječnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mato Lakić, dr. med., ponovno se izabire u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine
i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana epidemiologija (3.03.01).

ad 12.

Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora po
jednog nastavnika za:

a) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam ( 5.01.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju za raspisivanje natječaja.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam ( 5.01.07).
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija ( 5.01.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju za raspisivanje natječaja.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam ( 5.01.07).
c) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana automatizacija i robotika (2.03.06)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i
računarstvo za raspisivanje natječaja.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku

ad 13.

Raspisivanje natječaja za izbor jednog znanstvenika / znanstvenice 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)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Zamolba I. Brautovića Znanstvenom vijeću IMP za raspisivanje
natječaja za izbor u zvanje i Izvod i Zapisnika sa sjednice Znanstvenog vijeća održane 13. ožujka 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi su sudjelovali: M. Brailo Šćepanović, M. Jurjević, P. Maldini,S. Uskoković, N. Burum, N. Antolović, D. Ivušić, M.
Lazar, Ž. Koboević, I. Palunko, D. Ivušić, I. Đurđević Tomaš, N. Stojčić i S. Žaja Vrbica.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog znanstvenika / znanstvenice 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).
ad 14. Raspisivanje natječaja za izbor u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za umjetničko
područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija – smjer tekstil (7.04.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i
restauraciju za raspisivanje natječaja.
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 – smjer tekstil (7.04.09).

ad 15.

Raspisivanje natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transporta, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)
– dva izvršitelja

Članovima Senata ,uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Pomorskog odjela za raspisivanje natječaja.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor dva izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transporta, grana pomorski i riječni promet (2.12.02).

ad 16.

Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno

područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
raspisivanje natječaja.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07).

ad 17.

Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno umjetničko nastavno zvanje docenta u
umjetničkom području, polje primijenjena umjetnost, grana konzervacija -restauracija (7.05.08).

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i
restauraciju za raspisivanje natječaja.
Uvodno izvješće: N. Burum
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Zaključeno u 14,25 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur.

