Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 12-1/19
U Dubrovniku, 11. siječnja 2019.

Zapisnik
sa 154. sjednice Senata održane 11. siječnja 2019. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Brailo - Šćepanović, M., Brautović, M., Burum, N., Đurđević–Tomaš, I.,
Garić, R., Jurjević, M., Koboević, Ž., Mirošević, M., Omerčahić, A., Palunko, I., Svilokos, T. i Vojvodić, K.
Odsutni članovi Senata: Batista, A., Maldini, P., Pećarević, M., Tomšić, S., Uskoković, S. (OP) i Žaja Vrbica, S. (OP).
Sjednici su nazočili: prorektori Lazar, M. i Stojčić, N., voditeljica poslijediplomskog studija „Povijest stanovništva Ipšić, I.,
voditelj studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ 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.
Na prijedlog Rektora, Senat je jednoglasno prihvatio sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa 153. sjednice Senata održane 21. prosinca 2018.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 14. studenoga 2018. do 11. siječnja 2019.
3. Donošenje:
a) Odluke o broju i visini mjesečnih iznosa „A“ kategorije državnih stipendija
b) Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu „A“ kategorije državne stipendije redovitim studentima Sveučilišta u
Dubrovniku
c) Odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija najboljim studentima I. godine preddiplomskih studija na
razini Sveučilišta
4. Donošenje:
a) Odluke o broju i visini mjesečnih iznosa stipendija koje se dodjeljuju studentima slabijeg socijalno – ekonomskog
statusa
b) Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg
socijalno ekonomskog stanja
c) Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu stipendija studentima slabijeg
ekonomsko socijalnog položaja
5. Donošenje Odluke o inicijativi za pokretanje preddiplomskog studija „Ugostiteljstvo i turizam“
6. Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti
7. Rasprava o primjeni odredbi Pravilnika o ocjenama rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
8. Odluka o iznosu financijske potpore za 2019. koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na
natječaje u sklopu programa Obzor 2020. i na natječaje Hrvatske zaklade za znanost
9. Donošenje odluke o prestanku izdavanja časopisa „Medianali“
10. Analiza strukture generacije studenata upisane u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2018. / 2019. godini
11. Informacija o rezultatima ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u ljetnom semestru akademske 2017./2018. godine
12. Odluka o izboru doc. dr. sc. Davora Paukovića za voditelja preddiplomskog studija Mediji i kultura društva na Odjelu za
komunikologiju.
13. Donošenje odluka o izboru:
a) dr. sc. Iva Šperande u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05)
b) Sanje Zoranić, dipl. med. techn. u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
14. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za ocjenu nastupnog predavanja:
a) Suzane Kamber, mag. med. techn., u okviru postupka njenog izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
b) dr. sc. Mare Tripković, dr. med., u okviru njenog postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u
znanstvenom području biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grani psihijatrija (3.02.29)
15. Davanje suglasnosti na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“ o trajnoj obustavi
reakreditacijskog postupka za taj studij
16. Donošenje Plana upravljanja ljudskim resursima u 2019. godini.

ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 153. sjednice Senata održane 21. prosinca 2018.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 153. sjednice Senata održane 21. prosinca 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 153. sjednice Senata održane 21. prosinca 2018.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 14. studenoga 2018. do 11. siječnja 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 14. studenoga
2018. do 11. siječnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 14. studenoga 2018. do 11. siječnja 2019.
ad 3.
a) Donošenje odluke o broju i visini mjesečnih iznosa „A“ kategorije državnih stipendija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o broju i visini mjesečnih iznosa A stipendije.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi je sudjelovao: I. Đurđević Tomaš.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
I.
Sredstva u iznosu od 158.400,00* kuna za kategoriju „A“ državnih stipendija na Sveučilištu u Dubrovniku raspodijeljuju se:
Naziv sveučilišnog odjela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visina mjesečnog iznosa**

Pomorski odjel
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Odjel za elektrotehniku i računarstvo
Odjel za akvakulturu
Odjel za komunikologiju
Odjel za umjetnost i restauraciju
Studij Povijest Jadrana i Mediterana
Sveučilište***

1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00

Broj stipendija**** Ukupno mjesečno kn
2
2
2
2
2
2
1
3

2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00
1.100,00
3.300,00
17.600,00

Napomena za:
* (račun): 17.600,00 kuna (ukupna mjesečna masa) x 9 mjeseci u 2019. = 158.400,00 kuna.
**
Neoporezivi iznos stipendija prema Pravilniku o porezu na dohodak = do 1.750,00 kuna
*** Stipendije na razini Sveučilišta za „brucoše“
**** Po jedna stipendija dodjeljuje se na svakom sveučilišnom odjelu studentima preddiplomskih i diplomskih studija, jedna
stipendija najboljem studentu na preddiplomskom studiju Povijest Jadrana i Mediterana a tri stipendije dodjeljuju se „brucošima“
prema sveukupno najboljim rezultatima u razredbenom postupku na razini Sveučilišta.
II.
Ako se stipendije ne dodjele Senat može nedodjeljenje stipendije preraspodijeliti drugim odjelima ili Sveučilištu ne mijenjajući
namjenu sredstava.

b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu „A“ kategorije državne stipendije redovitim studentima
Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog teksta Natječaja za dodjeljivanje 16 državnih stipendija „A“
kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku
2018./ 2019. godinu.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio odluku o raspisivanju

Natječaja
za dodjeljivanje 16 državnih stipendija „A“ kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih
studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2018./ 2019. godinu
I. Opće odredbe
Najboljim redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku dodijelit će se 16 stipendija za akademsku 2018. / 2019.
godinu.
Stipendije će se isplaćivati u mjesečnim iznosima od po 1.100,00 kuna, a u razdoblju siječanj – rujan 2019. (devet
mjeseci) i to po jedna stipendija najboljim studentima na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na
svakom sveučilišnom odjelu (ukupno 12 stipendija), jedna stipendija najboljem studentu na preddiplomskom studiju
Povijest Jadrana i Mediterana te tri stipendije na razini Sveučilišta za najbolje rangirane studente za upis u prvu
godinu preddiplomskog studija.
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodjeljivanju kategorije „A“ državnih stipendija redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku koji je donio Senat Sveučilišta.
Studenti koji se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju
provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli državne stipendije te da će se rang-liste studenata koji su ostvarili
pravo na državnu stipendiju objaviti na internetskoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku.
U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli državne stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati
niti jednu drugu stipendiju.
II. Opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za dodjelu stipendije
Za dodjelu kategorije „A“ državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju:
a) opće uvjete:
1) da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o
stjecanju hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice
2) da imaju status redovitoga studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima i/ili diplomskim sveučilišnim
studijima Sveučilišta u Dubrovniku, što se dokazuje prijavnim obrascem kojega ovjerava Sveučilište
3) da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine
b) posebne uvjete:
1. ako su studenti druge ili treće godine preddiplomskog studija ili druge godine diplomskog studija da u prethodnoj
godini imaju težinski prosjek ocjena 4,00 ili viši;
2. ako su studenti prve godine diplomskog studija da imaju težinski prosjek preddiplomskog studija 4,00 ili viši te da
po težinskoj prosječnoj ocjeni spadaju među 10% najboljih studenata upisanih u prvu godinu diplomskog studija na
svojem odjelu;
3. ako su upisali prvu godinu preddiplomskog studija da spadaju među 10 % najbolje plasiranih studenata u
razredbenom postupku na razini svih Sveučilišnih odjela.“
III. Tko se ne može natjecati za dodjelu stipendije
Za dodjelu „A“ kategorije državne stipendije ne mogu se natjecati studenti:
1) koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini
2) koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih
akademskih godina iznosi manje od 45
3) koji su u akademskoj godini prijave na natječaj po drugi put u statusu redovitog studenta upisali prvu godinu
studija na istoj razini studija
4) koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitog studenta upisivali studijski program na istoj razini
studija
(5) koji imaju prekid studija na tom studijskom programu, osim slučajeva mirovanja obveza studenta
(6) koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u godini u kojoj se provodi natječaj
IV. Provedba postupka
Natječaj za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija provode povjerenstva za provedbu javnoga natječaja za
dodjelu kategorije „A“ na razini sveučilišnih odjela i Povjerenstvo za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija na
razini Sveučilišta.
Tekst natječaja za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta u
Dubrovniku i na oglasnim pločama sveučilišnih odjela.
S ciljem osiguranja transparentnosti postupka, rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju
objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta.
U roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste studenti pristupnici mogu podnijeti pisani prigovor Senatu na
rang listu.
Odluku o dodjeli državnih stipendija donosi rektor na temelju konačne liste dobitnika kategorije „A“ državne
stipendije. Sa svakim studentom kojem je dodijeljena stipendija, Sveučilište sklapa ugovor kojim se reguliraju prava
i obveze Sveučilišta i studenta.

Primjer obrasca ugovora o dodjeli kategorije „A“ državne stipendije objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta
zajedno s objavom natječaja.
V. Podnošenje prijava
Prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, dostavljaju se osobno ili poštom Sveučilištu u Dubrovniku,
Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" i naznakom sveučilišnog
odjela na kojem je student upisan.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku.
Prijava treba biti ovjerena od strane pročelnika odnosnog odjela.
Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na
službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum
poštanskoga žiga na poslanoj prijavi ili datum prijama u urudžbenom zapisniku Sveučilišta ako je prijava osobno
uručena.
Prijave s neovjerenim obrascem, nepotpunom dokumentacijom, podnesene izvan propisanog roka te prijave u
kojima podaci u prijavi nisu istovjetni podacima u priloženoj dokumentaciji, neće se razmatrati.
c) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija najboljim studentima I. godine preddiplomskih
studija na razini Sveučilišta
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po
natječaju za dodjelu A –stipendija (na razini Sveučilišta).
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu A - stipendija
(na razini Sveučilišta)
1. Za provedbu postupka po natječaju za dodjeljivanje kategorije „A“ državnih stipendija najboljim redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku koji su upisali prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija u akademskoj
2018. / 2019. godini, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor za poslovanje, predsjednik
- Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik, član
- Amar Omerčahić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, član.
2. Povjerenstvo utvrđuje jedinstvenu listu najbolje rangiranih studenata upisanih u prvu godinu sveučilišnih
preddiplomskih studija na razini Sveučilišta i dostavlja izvješće Senatu s prijedlogom konačne liste.

ad 4.
a) Donošenje odluke o broju i visini mjesečnih iznosa stipendija koje se dodjeljuju studentima slabijeg socijalno –
ekonomskog statusa
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Odluke o broju i visini mjesečnih iznosa stipendija koje se
dodjeljuju studentima slabijeg socijalno – ekonomskog statusa za akademsku 2018. / 2019. godinu.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
I.
Sredstva u iznosu od 45.000,00* kuna za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno ekonomskog statusa (E – stipendije) za akademsku 2018./2019. godinu raspodjeljuju se:
Naziv stipendije
Stipendija redovitim studentima
Sveučilišta u Dubrovniku (E-stipendija)

Visina mjesečnog iznosa** Broj stipendija Ukupno mjesečno kn
1.000,00
5
5.000,00

Napomena za:
* (račun): 5.000,00 kuna (ukupna mjesečna masa) x 9 mjeseci u 2019. = 45.000,00 kuna
**
Neoporezivi iznos stipendija prema Pravilniku o porezu na dohodak = do 1.600,00 kuna
II.
Ako se stipendije ne dodjele Senat može nedodjeljenje stipendije preraspodijeliti drugim odjelima ili Sveučilištu ne mijenjajući
namjenu sredstava.

b) Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
slabijeg socijalno ekonomskog stanja
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog teksta Natječaja za dodjeljivanje stipendija redovitim
studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno – ekonomskog
statusa zaakademsku2018./2019.godinu.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio odluku o raspisivanju
Natječaja
za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u
Dubrovniku slabijeg socijalno – ekonomskog statusa za akademsku 2018./2019. godinu
I. Opće odredbe
Senat Sveučilišta u Dubrovniku raspisuje Natječaj za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i
diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno–ekonomskog statusa za akademsku
2018./2019. godinu. Dodjeljuje se pet (5) stipendija u mjesečnim iznosima od po 1.000,00 kuna, a za razdoblje siječanj
– rujan 2019. (devet mjeseci).
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima Sveučilišta u
Dubrovniku slabijeg socijalno–ekonomskog statusa.
Studenti koji se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju
provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli stipendije.
II. Opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za dodjelu stipendije
Za dodjelu stipendije mogu se natjecati studenti Sveučilišta u Dubrovniku koji ispunjavaju opće uvjete:
- da imaju status redovitoga studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima ili diplomskim sveučilišnim
studijima Sveučilišta u Dubrovniku, što se dokazuje prijavnim obrascem kojega ovjerava glavni tajnik Sveučilišta;
- da su studenti slabijeg socijalno-ekonomskog statusa;
- da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o
stjecanju hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;
Pod pojmom „slabiji socijalno - ekonomski status“ smatra se da prosječni mjesečni prihod po članu obitelji studenta
pristupnika u protekloj godini ne prelazi 70% proračunske osnovice.
III. Tko se ne može natjecati za dodjelu stipendije
Za dodjelu stipendije, ne mogu se natjecati studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u godini u kojoj se
provodi natječaj i studenti koji primaju neku drugu stipendiju.
IV. Podnošenje prijava
Prijave za dodjelu stipendija podnose se na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Rektorat, Branitelja Dubrovnika 29,
Dubrovnik, s naznakom „Natječaj za stipendiju“.
Prijave se podnose na obrascu koji se može preuzeti na recepcijama sveučilišnih zgrada na adresama: Ćira Carića 4,
Lapadska obala 7 i Branitelja Dubrovnika 41, a uz prijavu se prilaže propisana dokumentacija.
Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja na
službenim internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku. Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum
poštanskoga žiga na poslanoj prijavi ili datum prijama u urudžbenom zapisniku Sveučilišta u Dubrovniku ako je
prijava osobno uručena.
Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravodobno, s potpunom traženom dokumentacijom i u propisanome
roku. Prijava s nepotpunom dokumentacijom ili prijava koja ne bude podnesena u propisanome roku, neće se
razmatrati.
Dopuna prijave izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava nije dopuštena.
Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.
V. Provedba postupka
Postupak po Natječaju provodi Povjerenstvo kojeg imenuje Senat, a sastoji se od pet članova, od kojih je jedan član
predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, kao predstavnik studenata.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj, te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava,
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang-liste i taj prijedlog dostavlja studentima pristupnicima.
Prijedlog rang-lista sadrži podatke o studentu (ime i prezime studenta, naziv sveučilišnog odjela, naziv
preddiplomskoga ili diplomskoga studija, godinu upisa na studij) i uputu o pravu na prigovor.
Povjerenstvo rangira studente pristupnike prema prosječnom mjesečnom prihodu po članu obitelji studenta
pristupnika od najnižeg (1. mjesto na rang listi) do najvišeg (posljednje mjesto na rang listi).

Ako dva ili više pristupnika imaju jednak prosječni mjesečni prihod po članu obitelji prednost/prvenstvo u
rangiranju dodjeljuje se studentu koji živi s više članova obitelji, a ako i tada studenti pristupnici imaju jednak status,
prednost/prvenstvo u rangiranju dodijelit će se studentu koji živi u obitelji s jednim roditeljem.
VI. Prigovor na rang listu
Nezadovoljan student pristupnik može, u roku od osam (8) dana od dana primitka prijedloga rang-liste, podnijeti
pisani prigovor Senatu.
U roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prigovora Senat donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili o
odbijanju prigovora, te posebnom odlukom utvrđuje konačnu listu dobitnika stipendije.
VII. Donošenje odluke o dodjeli stipendije
Odluku o dodjeli stipendije donosi rektor na temelju konačne liste dobitnika stipendije. Protiv ove odluke nije
dopušten prigovor/žalba.
Sa studentom koji je na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka ostvario pravo na stipendiju, Sveučilište u
Dubrovniku sklapa ugovor o dodjeli stipendije kojim se uređuju međusobna prava i obveze Sveučilišta u Dubrovniku
i studenta.
c) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu stipendija studentima
slabijeg ekonomsko socijalnog položaja
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po
natječaju za dodjelu E-stipendija za akademsku 2018. / 2019. godinu.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu E- stipendija
1. Za provedbu postupka po natječaju za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku
slabijeg socijalno - ekonomskog statusa (E – stipendije) za akademsku 2018./2019. godinu, imenuje se Povjerenstvo u
sastavu:
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor za poslovanje - predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost, član,
Inga Jelavić, dipl. oec., voditeljica Službe za financijsko – računovodstvene poslove, član,
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik, član,
Amar Omerčahić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak po natječaju i dostavlja izvješće Senatu s
prijedlogom konačne liste.
ad 5.

Donošenje Odluke o inicijativi za pokretanje preddiplomskog studija „Ugostiteljstvo i turizam“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
o inicijativi za pokretanje preddiplomskog sveučilišnog studija „Ugostiteljstvo i turizam“ u suradnji s Fakultetom ekonomije
i turizma „Dr. sc. Mijo Mirković“ Pula, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u
Splitu i Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji .
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi su sudjelovali: N. Burum, I. Đurđević Tomaš, M. Brailo Šćepanović, K. Vojvodić, M. Brautović, L. Leoni, Ž.
Koboević, I. Palunko i T. Svilokos.
Senat je većinom glasova, uz jedan suzdržan glas, donio
Odluku
Prihvaća se inicijativa Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku za pokretanje
preddiplomskog studija „Ugostiteljstvo i turizam“ u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu,
Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, Fakultetom ekonomije i turizma „dr. Mijo Mirković“ u Puli i
Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji.
ad 6.

Donošenje Pravilnika o dopuni Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o stjecanju i raspodjeli
prihoda od vlastite djelatnosti.
Uvodno izvješće:M. Lazar

U raspravi su sudjelovali: M. Brautović, K. Vojvodić i R. Garić.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o dopuni Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti
Članak 1.
U Pravilniku o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti (105. sjednica Senata od 23. ožujka 2013., 137.
sjednica Senata od 10. siječnja 2017. i 140. Sjednica od 24. travnja 2017., ) u članku 9. dodaje se stavak 6. koji glasi:
„ Odredbe ovog članka, a posebice odredba stavka 3. ovog članka, neće se primjenjivati ako je ugovorom sklopljenim
s davateljem/nositeljem sredstava financiranja projekta/programa uređeno drugačije.“
Članak 2.
Iza članka 9c. dodaje se novi naslov koji glasi „Prihod ostvaren organizacijom znanstvenoga skupa“ i dodaje se članak
9.d koji glasi:
„Članak 9d.
Prihod ostvaren organizacijom znanstvenoga skupa smatra se prihodom Sveučilišta.
Troškovi znanstvenoga skupa moraju se u cijelosti pokriti iz njegovoga prihoda. Svi troškovi moraju se koristiti
isključivo za ostvarenje ciljeva i rezultata znanstvenog skupa. Kako bi se ti troškovi smatrali prihvatljivima moraju
ispunjavati slijedeće kriterije:
- stvarno su nastali od strane organizatora znanstvenoga skupa,
- navedeni su u predviđenom proračunu znanstvenog skupa,
- nastali su u svezi s aktivnostima za organizaciju znanstvenoga skupa i nužni su za njegovu provedbu,
- moguće ih je utvrditi i provjeriti u skladu s računovodstvenim propisima,
- razumni su, opravdani i usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, posebice glede ekonomičnosti i
učinkovitosti.
Ostatak prihoda ostvarenog organizacije znanstvenoga skupa koristi se na sljedeći način:
-do najviše 80% ostatka prihoda ostvarenog organizacijom znanstvenog skupa može se na prijedlog predsjednika
organizacijskog odbora znanstvenog skupa upravi Sveučilišta koristiti za slijedeće aktivnosti: isplatu honorara,
plaćanje kotizacije i sudjelovanja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, sudjelovanje na domaćim i
međunarodnim sajmovima, sudjelovanje na seminarima, radionicama i drugim oblicima usavršavanja, nabavu
opreme.
Cjelokupni nepotrošeni prihod ostvaren organizacijom znanstvenog skupa može se u roku od 5 godina iskoristiti za
organizaciju idućeg znanstvenog skupa.
Prihod ostvaren organizacijom znanstvenoga skupa raspoređuje se na temelju i u skladu s pisanim Izvješćem
organizatora skupa. To izvješće mora sadržavati financijsko izvješće s obračunom svih prihoda i rashoda, kao i
prijedlog raspodijele.
Uz prethodno odobrenje rektora, organizator skupa dostavlja prihvaćeno i odobreno Izvješće financijskoračunovodstvenoj službi Sveučilišta.
Odredbe ovoga članka primjenjivat će se i kada Sveučilište sudjeluje u organizaciji znanstvenoga skupa koje ono
zajednički organizira s jednim ili više akreditiranih visokih učilišta osim ako ta pitanja nisu uređena posebnim
ugovorom.“
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na internetskim stranicama Sveučilišta.
ad 7.

Rasprava o primjeni odredbi Pravilnika o ocjenama rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora

Uvodno izvješće: M. Lazar
U raspravi su sudjelovali: N. Burum, M. Jurjević, Ž. Koboević, I. Đurđević Tomaš, M. Brailo Šćepanović, R. Garić i M.
Brautović
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Odjelima koji kod donošenja ocjena nisu u cijelosti poštivali odredbe Pravilnika o ocjenama rada asistenata,
poslijedoktoranada i mentora i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, vratit će se dostavljene
odluke na ponovno razmatranje.

ad 8.

Odluka o iznosu financijske potpore za 2019. koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga
prijavljenih na natječaje u sklopu programa Obzor 2020. i na natječaje Hrvatske zaklade za znanost

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Odluke o iznosu financijske potpore za 2019. koja se
dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje u sklopu programa Obzor 2020. i na natječaje Hrvatske
zaklade za znanost.
Uvodno izvješće: M. Lazar
U raspravi su sudjelovali: N. Stojčić i M. Brautović.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o iznosu financijske potpore za 2019. koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje u
sklopu programa Obzor 2020 i na natječaje Hrvatske zaklade za znanost
Članak 1.
Ovom Odlukom o iznosu financijske potpore za 2019. koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga
prijavljenih na natječaje u sklopu programa Obzor 2020. i na natječaje Hrvatske zaklade za znanost (u daljnjem
tekstu: Odluka), kao provedbenim aktom, Sveučilište u Dubrovniku uređuje dodjelu financijske potpore u 2019.
voditeljima projektnih prijedloga koji su prijavljeni na natječaje u sklopu programa Obzor 2020. i na natječaje
Hrvatske zaklade za znanost objavljenim u 2019.
Članak 2.
(1) Financijska potpora koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga koji su prijavljeni na natječaje u sklopu
programa Obzor 2020. i na natječaje Hrvatske zaklade za znanost, u 2019. iznosi
5.000,00 kuna.
(2) Ako je voditelj projekta ujedno i koordinator cjelokupnog projekta (primjenljivo kad projekt uključuje više
institucija od kojih svaka dobiva dio financijskih sredstava) onda potpora iznosi 10.000,00 kuna.
Članak 3.
Pravo na financijsku potporu, u smislu ove Odluke, ostvaruje isključivo voditelj projektnog prijedloga koji je
zaposlenik Sveučilišta i pod uvjetima (kumulativno):
1. da je riječ o projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj u sklopu programa Obzor 2020. ili na natječaj
Hrvatske zaklade za znanost,
2. da je riječ o projektnom prijedlogu koji je upućen u drugi krug vrednovanja (istorazinsko vrednovanje), ili je
prošao unaprijed određen evaluacijski prag ako je riječ o natječaju s jednostupanjskim postupkom.
Članak 4.
(1) Voditelj projektnog prijedloga podnosi zahtjev za financijskom potporom, u smislu ove Odluke, Službi za
međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta u Dubrovniku.
(2) Uz zahtjev iz prednjega stavka podnosi se dokumentacija kojom se dokazuje kumulativno ispunjenje uvjeta iz
članka 3. ove Odluke.
(3) U postupku pregleda i ocjene zahtjeva Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta u
Dubrovniku, može pozvati podnositelja zahtjeva da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u svezi s traženom
dokumentacijom ukloni pogreške, nedostatke ili nejasnoće koje se mogu ukloniti.
Članak 5.
(1) Na osnovi rezultata pregleda i ocjene zahtjeva, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u
Dubrovniku predlaže rektoru donošenje odluke kojom se zahtjev za financijskom potporom odobrava ili ne
odobrava.
(2) Odluka rektora iz prednjeg stavka konačna je.
Članak 6.
(1) Voditelj projektnog prijedloga kojemu je dodijeljen iznos financijske potpore u skladu s ovom Odlukom, dužan ju
je koristiti isključivo za financiranje raznih oblika znanstvene djelatnosti (primjerice diseminacija, usavršavanja,
nabava literature i opreme i slično) pri čemu voditelj projektnog prijedloga ima slobodu izbora, do visine iznosa
financijske potpore u kojem trebaju biti uključeni i svi vezani troškovi (primjerice porezi, takse, carina i slično).
(2) Korištenje dodijeljenog iznosa financijske potpore za isplatu honorara isključeno je i nije dopušteno.
Članak 7.
Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom
rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 8.
(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o iznosu financijske potpore za 2018. koja se dodjeljuje
voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje u sklopu programa Obzor 2020. i Odluka o iznosu
financijske potpore za 2018. koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje Hrvatske
zaklade za znanost.
(2) Pravo na financijsku potporu i postupci dodjele financijske potpore po natječajima u sklopu programa Obzor
2020. ili natječajima Hrvatske zaklade za znanost, koji su objavljeni/raspisani u 2018., završit će se prema odredbama
odluka iz prednjeg stavka.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. na natječaje u sklopu programa
Obzor 2020. ili na natječaje Hrvatske zaklade za znanost, koji su objavljeni/raspisani u 2019.
ad 9.

Donošenje odluke o prestanku izdavanja časopisa „Medianali“

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znastveno - nastavnu literaturu Sveučilišta u
Dubrovniku.
Uvodno izvješće: M. Lazar
U raspravi je sudjelovao:M. Brautović
Senat je većinom glasova, uz jedan suzdržan glas, donio
Odluku
1. Časopis Medianali prestaje se izdavati sukladno članku 36. stavku 1., podstavku 1. Pravilnika o znanstvenim
časopisima na Sveučilištu u Dubrovniku.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ad 10.

Analiza strukture generacije studenata upisane u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2018. /
2019. godini

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je Analiza strukture generacije studenata upisane u I. godinu
preddiplomskih studija u akademskoj 2018. / 2019. godini.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi su sudjelovali: M. Brautović, S. Buratović i M. Marić
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
1. Analiza strukture generacije studenata upisane u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2018. / 2019.
godini prima se na znanje.
2. Analiza strukture generacije studenata upisane u I. godinu preddiplomskih studija prilaže se ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.

ad 11.

Informacija o rezultatima ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u ljetnom semestru akademske 2017./2018.
godine

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je Analiza rezultata ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u ljetnom
semestru akademske 2017./2018. godine.
Uvodno izvješće: M. Trpin
U raspravi su sudjelovali: I. Đurđević Tomaš, N. Stojčić i M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
1. Informacija o rezultatima ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u ljetnom semestru akademske 2017./2018. godine
prima se na znanje.
2. Rezultati ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

ad 12.

Odluka o izboru doc. dr. sc. Davora Paukovića za voditelja preddiplomskog studija Mediji i kultura društva
na Odjelu za komunikologiju.

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju da se doc. dr. sc.
Davor Pauković imenuje voditeljem preddiplomskog studija „Mediji i kultura društva“ na Odjelu za komunikologiju.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju voditelja studijskog programa
1. Doc. dr. sc. Davor Pauković, imenuje se voditeljem preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Mediji i
kultura društva na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno razdoblje od 1. veljače 2019. do
30. rujna 2020.
2. Voditelj studijskog programa obavljat će poslove propisane člankom 8 Pravilnika o imenovanju voditelja studija,
studijskih programa i cjeloživotnog učenja i to: voditi brigu o organizaciji i izvođenju nastave za studijski program
kojem je imenovan voditeljem; pratiti upis i rad studenata tijekom studija i pomagati pročelniku odjela u
usklađivanju nastavnog programa;davati savjete studentima i surađivati sa studentskim predstavnicima; predlagati
pročelniku odjela donošenje odluka za rješavanje problema iz djelokruga izvođenja nastave na studijskom programu;
podnositi izvješće po završetku nastavnog ciklusa stručnom vijeću odjela; obavljati i druge poslove prema nalogu
pročelnika i stručnog vijeća odjela, a u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Sveučilišta i odjela.
3. Za svoj rad voditelj studijskog programa odgovoran je Stručnom vijeću i pročelniku Odjela za komunikologiju.
4. Voditelj studijskog programa za svoj rad ima pravo na naknadu jer je broj upisanih studenata na studijskom
programu veći od 70.
5. Voditelju studijskog programa isplaćivat će se naknada u visini od 10% dodatka na osnovnu brutu plaću
zaposlenika izabranih u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a naknada će se isplaćivati kao dodatak na plaću.
ad 13.
a) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Iva Šperande u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija o izboru dr. sc. Iva Šperande u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, Izvješće Povjerenstva
Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (rujan 2018.) i Odluka Fakultetskog vijeća Ekonomskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci o izboru I. Šperande u znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora (28. studenog 2018.).
Uvodno izvješće: N. Burum
U raspravi je sudjelovao: D. Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izboru u znanstveno-nastavno zvanje
Dr. sc. Ivo Šperanda, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana međunarodna ekonomija (5.01.05) na
Sveučilištu u Dubrovniku.
.........................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio

Zaključak

Ugovor o radu s dr. sc. Ivom Šperanda za radno mjesto izvanrednog profesora sklopit će se nakon što Ministarstvo
znanosti i obrazovanja odobri Sveučilištu u Dubrovniku Plan upravljanja ljudskim resursima za 2019. godinu.

b) Donošenje odluke o izboru Sanje Zoranić, dipl. med. techn. u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka izbora Sanje Zoranić,
dipl. med. techn., u nastavno zvanje višeg predavača a po natječaju objavljenom u NN 89/18.
Uvodno izvješće: N. Burum

Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izboru u nastavno zvanje
Sanja Zoranić, dipl. med. techn., izabire se u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana sestrinstvo
(3.02.31) na Sveučilištu u Dubrovniku.
........................................................................................................................................................................................................

Senat je jednoglasno donio

Zaključak

Ugovor o radu sa Sanjom Zoranić, dipl. med. techn. za radno mjesto višeg predavača sklopit će se nakon što
Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobri Sveučilištu u Dubrovniku Plan upravljanja ljudskim resursima za 2019.
godinu.

ad 14.
a) Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za ocjenu nastupnog predavanja Suzane Kamber, mag. med. techn.,
u okviru postupka njenog izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za područje biomedicine i zdravstva, polje
kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka za izbor Suzane Kamber,
dipl. med. techn. u naslovno nastavno zvanje predavača a po natječaju objavljenom u NN od 18. listopada 2018. te prijedlog
Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja Suzane Kamber.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora Suzane Kamber, mag. med. techn., u
naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske
znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 102 od 28. listopada 2017.,
u sastavu:
doc. dr. sc. Sonja Kalauz, predsjednica,
Sanja Zoranić, dipl. med. techn., članica,
Vedrana Iveta, dipl. med. techn., članica.
2. Povjerenstvo će nakon održanog nastupnog predavanja dostaviti Senatu izvješće s ocjenom i mišljenjem.
b) Donošenje odluke o imenovanju povjerenstava za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Mare Tripković, dr. med., u
okviru njenog postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine
i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grani psihijatrija (3.02.29)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u
znanstveno nastavno zvanje docenta pristupnice dr. sc. Mare Tripković po natječaju objavljenom u NN 61/18,Mišljenje
Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta JJ. Strossmayer u Osijeku od 27. studenoga 2018. te prijedlog
Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Mare Tripković.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora dr. sc. Mare Tripković, dr. med., u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke
medicinske znanosti, grana psihijatrija (3.02.29), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 61 od 11.
srpnja 2018., u sastavu:
prof. dr. sc. Mirjana Graovac, Medicinski fakultet u Rijeci, predsjednica,
doc. dr. sc. Denis Čerimagić, dr. med., član,
doc. dr. sc. Mira Ivanković, dr. med., članica.
2. Povjerenstvo će nakon održanog nastupnog predavanja dostaviti Senatu izvješće s ocjenom i mišljenjem.

ad 15.

Davanje suglasnosti na prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“ o
trajnoj obustavi reakreditacijskog postupka za taj studij

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ od 3. siječnja 2019. te prijedlog Odluke Senata o trajnoj obustavi reakreditacijskog postupka za
poslijediplomski doktorski studij „Povijest stanovništva“.
Uvodno izvješće: I. Ipšić
U raspravi su sudjelovali: M. Brautović, N. Burum i M. Lazar.
Senat je većinom glasova uz jedan suzdržan donio
Odluku
1. Senat Sveučilišta u Dubrovniku podržava prijedlog Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ da se trajno obustavi reakreditacijski postupak za taj studij, a radi gašenja istog.
2. Utvrđuje se da je Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj 143. sjednici održanoj 29. rujna 2017. donio odluku da
studenti koji još imaju aktivni status na poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“, studij mogu
završiti najkasnije do 30. rujna 2020., bez mogućnosti daljnjeg produljenja roka za završetak studija. Ta se odluka
dopunjuje tako da Vijeće studija može iznimno, u opravdanim slučajevima, odobriti doktorandima upisanim na
studij u akademskoj 2014. / 2015. godini (zadnja generacija upisanih studenata) završetak studija najkasnije do 30.
rujna 2022.
3. Ova Odluka upućuje se Sveučilištu u Zagrebu na daljnje postupanje.
ad 16.

Donošenje Plana upravljanja ljudskim resursima u 2019. godini.

Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je izvadak iz NN broj113/18 s objavom proračunskih sredstava za
financiranje redovrte djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku u 2019. godini te prijedlog Plana upravljanja ljudskim resursima
Sveučilišta u Dubrovniku za 2019. godinu.
Uvodno izvješće: N. Burum i N. Stojčić
U raspravi su sudjelovali: M. Brailo Šćepanović, N. Burum, R. Garić, N. Antolović i I. Đurđević Tomaš.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se Plan upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Dubrovniku za 2019. godinu.
2. Plan upravljanja ljudskim resursima Sveučilišta u Dubrovniku prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
PLAN UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU U 2019. GODINI

ZAPOŠLJAVANJE NOVIH ZAPOSLENIKA
1
zaposlenik u znanstveno-nastavnom
zvanju izvanrednog profesora
4
zaposlenika
zvanju docenta

u

znanstveno-nastavnom

2
zaposlenika u znanstveno-nastavnom
zvanju docenta – (zamjena za zaposlenike koji
odlaze u mirovinu)
1
zaposlenik
zvanju poslijedoktoranda

u

suradničkom

NAPREDOVANJE ZAPOSLENIKA
1 postupak izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika
u trajnom zvanju
2 postupka izbora u znanstveno nastavno-zvanje redovitog
profesora
1 postupak izbora u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika
16
postupaka
izbora
u
znanstveno
nastavnozvanje izvanrednog profesora
15 postupaka izbora u znanstveno nastavno-zvanje docenta
1 postupak izbora u umjetničko nastavno zvanje docenta
1 postupak izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika
1 postupak u nastavno zvanje profesora visoke škole
2 postupka u nastavno zvanje višeg predavača

6 zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta

Zaključeno u 14,45 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

