Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 966 -1/18
U Dubrovniku, 27. lipnja 2018.

Zapisnik
sa 150. sjednice Senata održane 27. lipnja 2018. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 10:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Burum, N., Ćebo, J., Đurđević–Tomaš, I., Jasprica, N., Jurjević, M.,
Koboević, Ž., Maldini, P., Mirošević, M., Palunko, I., Pećarević, M., Svilokos, T., Tomšić, S., Vojvodić, K. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Brailo - Šćepanović, M. (OP – rodiljni dopust), Brautović, M., Omerčahić, A. i Uskoković, S. (OP) ,
Sjednici su nazočili: Lazar, M. i Stojčić, N. - prorektori, Marić, M. – voditelj studija „Povijest Jadrana i Mediterana“,
Zoranić, S. – voditeljica studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“, Leoni, L. – voditeljica Centra za jezike, Marinović –
Peričević, M. - Zavod za mediteranske kulture, Putica, B. – akademski tajnik, Buratović Maštrapa, S. – voditeljica Ureda za
odnose s javnostima i Marinović, A. – voditeljica Ureda za kadrovske poslove.
Rektor je predložio da se Dnevni red 150. sjednice koji je dostavljen članovima Senata uz poziv za sjednicu izmjeni i dopuni
tako da se:
- točki 8. promijeni naziv u: Donošenje odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskih programa i potvrda nastavnih
planova preddiplomskih sveučilišnih studija „Primijenjeno / poslovno računarstvo“ i „Elektrotehničke i komunikacijske
tehnoloigije u pomorstvu“
- dodaje točka 23. koja glasi: Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora jednog nastavnika za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska
moderna i suvremena povijest (6.04.04)
- dodaje točka 24. koja glasi: Donošenje odluke o zamjeni nekretnina s Općinom Župa dubrovačka radi funkcionalnog
uređenja cjeline rasadnika Čibača unutar K.O. Čibača i K.O. Brašina u Općini Župa Dubrovačka
Članovi Senata prihvatili su prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda.
Ž. Koboević zatražio je skidanje točke 3. iz predloženog Dnevnog reda uz obrazloženje da u Pravilnik nisu uvrštene
zatražene izmjene od strane Pomorskog odjela. U raspravi o njegovom prijedlogu sudjelovali su N. Burum i N. Stojčić te je
zaključeno da točka 3. ostaje u Dnevnom redu, a o primjedbama će se raspraviti kad se bude odlučivalo o predloženom
Pravilniku.
Senat je jednoglasno prihvatio sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa 149. sjednice Senata održane 21. svibnja 2018.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 21. svibnja do 21. lipnja 2018.
3. Donošenje Pravilnika o imenovanju voditelja studija, studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja na
Sveučilištu u Dubrovniku
4. Donošenje Pravilnika o ustroju istraživačkih seminara na Sveučilištu u Dubrovniku
5. Donošenje Pravilnika o radu UNIDU Alumni kluba na Sveučilištu u Dubrovniku
6. Potvrda pročelnika odjela i ravnatelja Instituta
7. Potvrda izvedbenih planova preddiplomskog i diplomskog studija „Konzervacija i restauracija, smjerovi: drvo, papir,
metal, tekstil i keramika za akademsku 2018. / 2019. godinu
8. Donošenje odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskih programa i potvrda nastavnih planova preddiplomskih
sveučilišnih studija „Primijenjeno / poslovno računarstvo“ i „Elektrotehničke i komunikacijske tehnoloigije u pomorstvu“
9. Informacija o izmjeni i dopuni Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku
10. Davanje suglasnosti za pokretanje postupka za izmjenu naziva Odjela za akvakulturu
11. Donošenje odluke o sufinanciranju knjige doc. dr. sc. Marije Benić Penava i dr. sc. Franka Miroševića „Političke i
gospodarske prilike u Dubrovniku tridesetih godina dvadesetog stoljeća“
12. Donošenje odluke o:
a) izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta dr. sc. Stjepa Letunića za interdisciplinarno područje
znanosti, izborna polja: ekonomija (5.01) i filozofija (6.01)
b) izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta dr. sc. Kruna Bonačića za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14)
c) izboru u naslovno nastavno zvanje predavača Paula Bohnerta, dr. med. za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana mikrobiologija (3.02.16)
13. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada doktorandice Barbare Đurasović „Prava Crvena Hrvatska i Čisti
pravaši“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Ćosića

14. Imenovanje povjerenstava za provedbu postupka po raspisanim natječajima za:
a) prijam jednog zaposlenika u radni odnos i izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje
prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)
b) prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, po jednog zaposlenika za:
- znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: organizacija i menadžment (5.01.04)
- znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: opća ekonomija (5.01.06)
- znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: marketing (5.01.12)
c) prijam jednog zaposlenika u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za umjetničko
znanstveno područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (7.04.02)
15. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto:
a) znastvenog savjetnika u trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polju biologija, grana botanika (1.05.02)
b) znastvenog savjetnika u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru
(1.07.02)
16. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora po jednog
nastavnika za:
a) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet
(2.12.02)
b) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.12)
c) znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest
(6.04.04)
17. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika / nastavnica u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:
a) u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
– 2 izvršitelja
b) u području prirodnih znanosti, polju biologija, grana botanika (1.05.02)
18. Raspisivanje natječaja za prijam u radni odnos te izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta po
jednog zaposlenika:
a) za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09)
b) za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02).
19. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta po jednog pristupnika za:
a) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana psihijatrija (3.02.29)
b) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana urologija ( 3.02.28)
c) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana patologija (3.02.23)
20. Raspisivanje natječaja za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta te imenovanje
povjerenstava za provedbu postupka po natječaju za:
a) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet
(2.12.02)
b) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09) – dva izvršitelja
c) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02)
d) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05)
e) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: računovodstvo (5.01.13)
21. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje ekonomija,
grana trgovina i turizam (5.01.07)
22. Davanje suglasnosti na prijedlog Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju za usklađenje cijene satnice vanjskih
suradnika angažiranih na radionicama: TV izvješćivanje, Videonovinarstvo, Uređivanje TV programa i Multimedija.
23. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog nastavnika
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest
(6.04.04)
24. Donošenje odluke o zamjeni nekretnina s Općinom Župa dubrovačka radi funkcionalnog uređenja cjeline rasadnika
Čibača unutar K.O. Čibača i K.O. Brašina u Općini Župa Dubrovačka

ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 149. sjednice Senata održane 21. svibnja 2018.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 149. sjednice održane 21. svibnja 2018., dopis
Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja od 5. lipnja 2018. u vezi s točkom 5. Dnevnog reda 149. sjednice i
odgovor Sveučilišta na taj dopis broj 928-1/18 od 13. lipnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
U raspravi je sudjelovalo:M. Lazar.
Senat je donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 149. sjednice Senata održane 21. svibnja 2018.
Prima se na znanje dopis Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja od 5. lipnja 2018. i odgovor rektora
Sveučilišta u Dubrovniku na taj dopis od 13. lipnja 2018.

ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 21. svibnja 2018. do 27. lipnja 2018.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u razdoblju od 21.
svibnja do 27. lipnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima Sveučilišta u Dubrovniku u razdoblju od 21. svibnja do 27.
lipnja 2018.
Donošenje Pravilnika o imenovanju voditelja studija, studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja
ad 3.
na Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o imenovanju voditelja studija, studijskih
programa i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće:N. Stojčić
U raspravi su sudjelovali:Ž. Koboević, L. Leoni, N. Burum, Đurđević – Tomaš, I. i Mirošević, M.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o imenovanju voditelja studija, studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja na Sveučilištu u Dubrovniku
I. Opće odredbe
Članak 1.
(1) Pravilnikom o imenovanju voditelja studija, studijskih programa unutar sveučilišnih odjela i programa cjeloživotnog učenja na
Sveučilištu u Dubrovniku (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuju se uvjeti imenovanja voditelja studija izvan odjela i na odjelima u osnivanju (u
nastavku: voditelj studija), studijskih programa unutar sveučilišnih odjela (u nastavku voditelj studijskog programa) i programa cjeloživotnog
učenja (u nastavku: voditelj programa cjeloživotnog učenja) koji se ustrojavaju i izvode na Sveučilištu u Dubrovniku.
(2) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na ženski i muški spol.
II. Voditelj studija
II.1. Imenovanje voditelja studija
Članak 2.
(1) Voditelj studija je osoba zadužena za upravljanje studijem koji djeluje izvan uspostavljenih odjela ili unutar sveučilišnih odjela u
osnivanju.
(2) Voditelj sveučilišnog studija može biti osoba u znanstveno-nastavnom zvanju s izborom u znanstvenom području i polju u kojem se
izvodi studij.
(3) Voditelj stručnog studija može biti osoba u nastavnom zvanju ili znanstveno-nastavnom zvanju s izborom u znanstvenom području i polju
u kojem se izvodi studij.
(4) Voditelja studija iz stavka 1. ovog članka imenuje Senat na prijedlog rektora.
(5) Voditelj studija imenuje se za mandatno razdoblje od dvije godine, a ista osoba može biti imenovana u najviše dva uzastopna mandata na
istu funkciju.
II.2. Poslovi voditelja studija
Članak 3.
Poslovi voditelja studija su:
predstavlja i zastupa studij
saziva i predsjedava sjednicama vijeća studija (ukoliko ga studij ima)
provodi odluke vijeća studija
vodi brigu o organizaciji i izvođenju nastave studija kojem je imenovan voditeljem
prati upis i rad studenata tijekom studija i predlaže usklađivanje nastavnog programa
daje savjete studentima i surađuje sa studentskim predstavnicima
brine o znanstvenom i stručnom usavršavanju nastavnika uključenih u rad studija
po završetku nastavnog ciklusa podnosi izvješće vijeću studija, prorektoru zaduženom za nastavu i rektoru o realizaciji nastave,
prolaznosti studenata i upisnim rezultatima
obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i drugim općim aktima Sveučilišta.
II.3. Odgovornost voditelja studija
Članak 4.
Za svoj rad voditelj studija odgovoran je vijeću studija, rektoru i Senatu Sveučilišta.

II.4. Naknada voditelja studija
Članak 5.
(1) Voditelj studija za svoj rad ima pravo na naknadu koja iznosi 10% dodatka na osnovnu bruto plaću zaposlenika u odgovarajućem
znanstveno-nastavnom odnosno nastavnom zvanju.
(2) Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se kao dodatak na plaću iz sredstava osiguranih u proračunu Sveučilišta u Dubrovniku.
II.5. Razrješenje voditelja studija
Članak 6.
(1) Mandat voditelja studija može prestati i prije isteka mandatnog razdoblja ukoliko:
se status odjela promijeni iz odjela u osnivanju u uspostavljeni odjel
se studij izvan odjela pripoji nekom od postojećih odjela
sam zatraži razrješenje
ne postupa po propisima ili općim aktima Sveučilišta i/ili studija
neosnovano ne izvršava odluke sveučilišnih tijela ili postupa protivno njima
zlorabi položaj voditelja studija ili prekorači njegove ovlasti
svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Sveučilištu veću štetu
zanemaruje i nesavjesno obavlja svoje dužnosti.
(2) Obrazloženi prijedlog za razrješenje voditelja studija može podnijeti najmanje jedna trećina (1/3) članova Senata ili rektor.
(3) Prije donošenja odluke o razrješenju voditelj studija ima pravo na izjašnjavanje o prijedlogu za razrješenje.
(4) Odluku o razrješenju voditelja studija donosi Senat.

III.Voditelj studijskih programa
III.1. Imenovanje voditelja studijskih programa
Članak 7.
(1) Voditelj studijskog programa je osoba zadužena za upravljanje jednim ili više studijskih programa unutar postojećih odjela Sveučilišta u
Dubrovniku.
(2) Voditelja studijskog programa može se imenovati ukoliko su zadovoljena sljedeća dva uvjeta:
- odjel izvodi dva ili više studijskih programa iste razine.
- na odjelu je u trenutku imenovanja voditelja upisano minimalno 100 studenata.
(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka voditelja studijskog programa može se imenovati na onim programima koji ne zadovoljavaju uvjete
sadržane u članku 2., a čije izvođenje zahtijeva imenovanje voditelja ili nadzornika temeljem međunarodnih konvencija ili nacionalnih
propisa.
(4) Vertikalno povezani studijski programi (srodni preddiplomski i diplomski studiji) mogu imati jednog voditelja.
(5) Voditelja studijskog programa imenuje Senat na prijedlog stručnog vijeća odjela i uz suglasnost rektora.
(6) Voditelj sveučilišnog studijskog programa može biti osoba u znanstveno – nastavnom zvanju s izborom u znanstvenom području i polju u
kojem se izvodi studij.
(7) Iznimno od stavka 6. ovog članka za voditelja sveučilišnog studijskog programa može biti imenovana osoba u nastavnom zvanju ukoliko
vođenje studijskog programa zahtijeva posjedovanje specifične razine stručne osposobljenosti (međunarodne konvencije, nacionalni propisi
o stručnoj osposobljenosti i sl).
(8) Voditelj stručnog studijskog programa može biti osoba u nastavnom ili znanstveno-nastavnom zvanju.
(9) Voditelj studijskog programa imenuje se na mandatno razdoblje od dvije godine, a ista osoba može biti imenovana u najviše dva
uzastopna mandatna razdoblja na istu funkciju.
III.2. Poslovi voditelja studijskog programa
Članak 8.
(1) Vodi brigu o organizaciji i izvođenju nastave za studijski program kojem je imenovan voditeljem.
(2) Prati upis i rad studenata tijekom studija i pomaže pročelniku odjela u usklađivanju nastavnog programa.
(3) Daje savjete studentima i surađuje sa studentskim predstavnicima.
(4) Predlaže pročelniku odjela donošenje odluka za rješavanje problema iz djelokruga izvođenja nastave na studijskom programu.
(5) Podnosi izvješće po završetku nastavnog ciklusa stručnom vijeću odjela.
(6) Obavlja i druge poslove prema nalogu pročelnika i stručnog vijeća odjela, a u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima
Sveučilišta i odjela.
(7) Za svoj rad voditelj studija odgovoran je stručnom vijeću i pročelniku odjela.
III.3. Naknada voditelja studijskog programa
Članak 9.
(1) Voditelj studijskog programa za svoj rad ima pravo na naknadu ukoliko je ukupni broj upisanih studenata studijskog programa u trenutku
imenovanja voditelja veći od 70.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka voditelju studijskog programa može se dodijeliti naknada ukoliko izvođenje studijskog programa
zahtijeva imenovanje voditelja ili nadzornika temeljem međunarodnih konvencija ili nacionalnih propisa.
(3) Visina naknade voditelja studijskog programa iznosi 10% dodatka na osnovnu bruto plaću zaposlenika u odgovarajućem znanstvenonastavnom odnosno nastavnom zvanju.
(4) Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se kao dodatak na plaću zaposlenika, a iz sredstava osiguranih u proračunu Sveučilišta u
Dubrovniku.
(5) Stručna vijeća odjela mogu Senatu Sveučilišta predložiti imenovanje i dodatnih voditelja bez ostvarivanja prava na naknadu za studijske
programe koji ne zadovoljavaju nijedan od uvjeta definiranih u stavku 1. i stavku 2. ovog članka.

III.4. Razrješenje voditelja studijskog programa
Članak 10.
(1) Mandat voditelja studijskog programa može prestati i prije isteka mandatnog razdoblja ukoliko:
- sam zatraži razrješenje
- trajno izgubi sposobnost obavljanja svoje dužnosti
- ne postupa po propisima ili općim aktima Sveučilišta i/ili studija
- neosnovano ne izvršava odluke sveučilišnih tijela i/ili odjela ili postupa protivno njima
- zlorabi položaj voditelja studijskog programa ili prekorači njegove ovlasti
- svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Sveučilištu veću štetu
- ako zanemaruje i nesavjesno obavlja svoje dužnosti.
(2) Prijedlog za razrješenje voditelja studijskog programa može podnijeti najmanje jedna trećina (1/3) članova vijeća odjela, pročelnik odjela
ili rektor.
(3) Prije donošenja odluke o razrješenju voditelj studijskog programa ima pravo na izjašnjavanje o prijedlogu za razrješenje.
(4) Odluku o razrješenju voditelja studijskog programa donosi Senat.
IV. Voditelj programa cjeloživotnog učenja
IV.1. Imenovanje voditelja programa cjeloživotnog učenja
Članak 11.
(1) Voditelj programa cjeloživotnog učenja je osoba zadužena za upravljanje programima cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Dubrovniku
koji se provode u svrhu:
- razlikovne edukacije u postupku stjecanja akademskog naziva
- stjecanja kreditnih bodova u okviru akreditiranog studijskog programa
- stručnog daljnjeg usavršavanja nakon stečenog stručnog ili akademskog naziva zbog dograđivanja kvalifikacije
- obrazovanja za različite radne i socijalne aktivnosti.
(2)Voditelj programa cjeloživotnog učenja može biti osoba u znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju s izborom u znanstvenom
području i polju u kojem se izvodi program cjeloživotnog učenja.
(3) Voditelja programa cjeloživotnog učenja koji se ustrojava po prvi put imenuje Senat na prijedlog Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku, a sukladno procedurama definiranim Pravilnikom o vrednovanju programa
cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Dubrovniku.
(4) Voditelja programa cjeloživotnog učenja čije je izvođenje u tijeku na Sveučilištu u Dubrovniku ili koje predlaže stručno vijeće sastavnice
Sveučilišta imenuje Senat temeljem internog poziva za iskazivanje interesa na kojeg se mogu ravnopravno javiti svi zaposlenici koji
udovoljavaju stavku (2) ovog članka.
(5) Odluku o raspisivanju poziva donosi Senat na prijedlog rektora, a isti se obvezno objavljuje na mrežnim stranicama Sveučilišta.
(6) Mandat voditelja programa cjeloživotnog učenja traje dvije godine s mogućnošću reizbora.
IV.2. Poslovi voditelja programa cjeloživotnog učenja
Članak 12.
Poslovi voditelja programa cjeloživotnog učenja su:
provodi mjere popularizacije programa cjeloživotnog učenja, prati evidenciju upisa polaznika, financijske rezultate upisa,
namjensko trošenje sredstava te o tome izvješćuje pročelnika sastavnice Sveučilišta i prorektora zaduženog za poslovanje
skrbi o dokumentaciji i drugim aktima u vezi sa programom cjeloživotnog učenja, sudjeluje u pripremanju materijala za sjednice
stručnog vijeća kada vijeće raspravlja o predmetnom programu cjeloživotnog učenja
skrbi o provođenju odluka i zaključaka stručnog vijeća u vezi s programom cjeloživotnog učenja
koordinira izradu rasporeda nastave, obavještava nastavnike o rasporedu nastave te skrbi o redovitom održavanju nastave
predlaže stručnom vijeću sastavnice imenovanje tajnika/administratora programa cjeloživotnog učenja (ako ga program ima)
po okončanju pojedinog ciklusa programa cjeloživotnog učenja organizira provođenje vrednovanja programa (provođenjem
ankete ili na drugi prikladan način).
(2) Unutar mjesec dana od okončanja pojedinog ciklusa programa cjeloživotnog učenja voditelj programa dužan je stručnom vijeću
sastavnice podnijeti pisano izvješće o izvođenju programa koje mora sadržavati:
popis izvođača nastave i izvješće o održanoj nastavi
broj polaznika i podatak o prolaznosti
rezultate vrednovanja programa
financijsko izvješće programa (ukoliko se radi o komercijalnom programu).
(3) Vijeće sastavnice donosi odluku o prihvaćanju izvješća voditelja programa na prvoj narednoj sjednici vijeća od dana predaje izvješća.
IV.3. Naknada voditelja programa cjeloživotnog učenja
Članak 13.
(1) Voditelju programa cjeloživotnog učenja može se isplatiti naknada za voditeljstvo.
(2) Naknada iz stavka 1 ovog članka isplaćuje se iz sredstava ostvarenih realizacijom programa cjeloživotnog učenja, a preostalih na računu
Sveučilišta u Dubrovniku po podmirenju svih financijskih obveza vezanih uz izvođenje programa cjeloživotnog učenja.
(3) Visina naknade voditelju programa cjeloživotnog učenja određuje se Odlukom rektora na prijedlog stručnog vijeća sastavnice za svaki
ciklus izvođenja, a nakon donošenja odluke stručnog vijeća o izvješću voditelja programa cjeloživotnog učenja.
(4) Naknada iz stavka 1. ovog članka uskratit će se voditelju programa ukoliko stručno vijeće sastavnice ne prihvati izvješće o uspješnosti
programa prema kriterijima rezultata vrednovanja i financijske isplativosti (ukoliko se radi o komercijalnom programu).
IV.4. Razrješenje voditelja programa cjeloživotnog učenja
Članak 14.
(1) Mandat voditelja programa cjeloživotnog učenja može prestati i prije isteka mandatnog razdoblja ukoliko:
- stručno vijeće sastavnice negativnom ocjenom ocijeni izvješće voditelja o uspješnosti programa prema kriterijima rezultata
vrednovanja, financijskim pokazateljima, kretanju broja polaznika i sl.

- sam zatraži razrješenje
- trajno izgubi sposobnost obavljanja svoje dužnosti
- ne postupa po propisima ili općim aktima Sveučilišta i/ili studija
- neosnovano ne izvršava odluke sveučilišnih tijela i/ili odjela ili postupa protivno njima
- zlorabi položaj voditelja programa ili prekorači njegove ovlasti
- svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Sveučilištu veću štetu
-ako zanemaruje i nesavjesno obavlja svoje dužnosti.
(2) Prijedlog za razrješenje voditelja programa cjeloživotnog učenja može podnijeti najmanje jedna trećina (1/3) članova vijeća sastavnice,
pročelnik/voditelj sastavnice ili rektor.
(3) Prije donošenja odluke o razrješenju voditelj programa cjeloživotnog učenja ima pravo na izjašnjavanje o razlozima za razrješenje.
(4) Odluku o razrješenju voditelja programa cjeloživotnog učenja donosi Senat sveučilišta.
V. Prijelazne i završne odredbe
V.1. Stupanje na snagu
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na internetskim stranicama Sveučilišta.
Članak 16.
(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje mandat voditeljima studija, voditeljima studijskih programa i voditeljima programa
cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Dubrovniku.
(2) Ranije izabrani voditelji studija, studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja nastavljaju s radom do provedbi odredbi ovog
Pravilnika.
(3) Rektor Sveučilišta će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika predložiti Senatu imenovanje voditelja studija.
(4) Stručna vijeća odjela će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika predložiti Senatu imenovanje voditelja studijskih
programa.
(5) Rektor Sveučilišta će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika donijeti odluku o raspisivanju internog poziva za
imenovanje voditelja programa cjeloživotnog učenja kojima su nositelji odjeli Sveučilišta.
(6) Uvažavajući specifičnosti i posebnosti sveučilišnih odjela, studijskih programa i izvedbenih planova ovim Pravilnikom ovlašćuju se
Stručna vijeća sveučilišnih odjela da isključivo radi provedbe i razrade odredbi ovoga Pravilnika, mogu uz suglasnost Senata, donositi
posebne odluke, upute i naputke, kao opće akte sveučilišnog Odjela.
(7) Posebne odluke, upute i naputke iz prednjega stavka koje donese Stručno vijeće sveučilišnog odjela, uz suglasnost Senata, imaju pravnu
snagu kao i odredbe ovoga Pravilnika.

ad 4.

Donošenje Pravilnika o ustroju istraživačkih seminara na Sveučilištu u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o ustroju istraživačkih seminara na Sveučilištu u
Dubrovniku.
Uvodno izvješće: M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali:N. Burum, M. Jurjević i I. Palunko.
Senat je jednoglasno donio

Pravilnik
o ustroju istraživačkih seminara na Sveučilištu u Dubrovniku
I. Opće odredbe
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom o ustroju istraživačkih seminara na Sveučilišta u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se opća pravila o
načinu osnivanja, radu, upravljanju, financiranju, kao i ostala pitanja od značaja za izvođenje istraživačkih seminara na Sveučilišta u
Dubrovniku (u daljnjem tekstu: istraživačkih seminar).
Članak 2.
(1) Istraživački seminari su redoviti, periodički ciklusi predavanja na kojima istraživači, članovi seminara, predstavljaju svoj znanstveni rad i
spoznaje ostalim članovima seminara, zainteresiranim studentima i stručnjacima.
Istraživački seminari okupljaju znanstvenike i stručnjake iz pojedinog istraživačkog područja. Uspostavljaju se i održavaju s ciljem razvijanja
znanstvenog rada, razmjene saznanja među znanstvenicima i stručnjacima, poticanja kritičkog mišljenja, te usvajanja znanstvene
metodologije.
(2) Istraživački seminari obuhvaćaju aktivnosti:
- prikaz i rasprava znanstvenih i stručnih postignuća
- najava i prethodno izlaganje konferencijskih radova i priopćenja
- javni razgovori o temi i izvornom znanstvenom doprinosu doktorskog rada
- kratki ciklusi predavanja
- gostujuća predavanja
- ostale aktivnosti koje pobuđuju zanimanje.

II. Pokretanje istraživačkog seminara
II.1. Prijedlog za pokretanje istraživačkog seminara
Članak 3.
Pokretanje istraživačkog seminara može predložiti zaposlenik ili grupa zaposlenika Sveučilišta koji ima/ju izbor u znanstveno, znanstvenonastavno i umjetničko-nastavno zvanje.
Članak 4.
(1) Pisani prijedlog za pokretanje istraživačkog seminara podnosi se sveučilišnom Povjerenstvu za kvalitetu i mora sadržavati:
- naziv seminara
- istraživačko područje koje seminar pokriva
- popis članova seminara, od kojih barem četiri moraju biti istraživači zaposleni na Sveučilištu u Dubrovniku (asistenti,
poslijedoktorandi, zaposlenici s izborom u znanstvena zvanja, itd.) i čiji rad je povezan s područjem seminara
- ime i prezime voditelja seminara.
(2) Naziv seminara mora upućivati na istraživačko područje koje seminar pokriva (npr. Seminar za robotiku), a za naziv se mogu koristiti i
termini znanstveno-istraživački seminar, znanstveni kolokvij i slično, ovisno o prikladnosti, običajima pojedine struke i širini područja koje
seminar pokriva.
(3) Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Sveučilišno
Povjerenstvo za kvalitetu) utvrđuje da li prijedlog sadrži sve propisane elemente, te donosi mišljenje o opravdanosti pokretanja seminara s
obzirom na naziv i djelokrug rada postojećih seminara.
II. 2. Postupak pokretanja istraživačkog seminara
Članak 5.
(1) Sveučilišno Povjerenstvo za kvalitetu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga izvješćuje upravu Sveučilišta o njegovoj prihvatljivosti.
(2) Temeljem mišljenja Povjerenstva konačnu odluku o pokretanju istraživačkog seminara donosi Senat na prijedlog rektora.
(3) U Odluci o pokretanju istraživačkog seminara navodi se:
naziv istraživačkog seminara
istraživačko područje koje pokriva seminar
ime i prezime voditelja seminara
popis članova seminara.
II. 3. Postupak imenovanja voditelja istraživačkog seminara
Članak 6.
(1) Prilikom pokretanja istraživačkog seminara voditelja imenuje Senat odlukom o pokretanju istraživačkog seminara.
(2) Voditelj istraživačkog seminara može biti zaposlenik Sveučilišta u Dubrovniku izabran u znanstveno, znanstveno-nastavno i umjetničkonastavno zvanje.
(3) Mandat voditelja istraživačkog seminara traje tri godine.
(4) U pravilu tri mjeseca prije isteka mandata, članovi seminara predlažu Senatu ime budućeg voditelja, a na osnovu pristiglog
prijedloga Senat bira voditelja seminara u idućem mandatu. Ista osoba može biti više puta izabrana za voditelja.
III. Rad istraživačkog seminara
Članak 7.
(1) Voditelj organizira i koordinira rad seminara.
(2) Voditelj seminara dužan je sve aktivnosti najaviti barem tjedan dana unaprijed Službi za marketing koja ih oglašava na internetskim
stranicama Sveučilišta.
(3) Mandat voditelja istraživačkog seminara traje tri godine.
(4) Voditelj seminara dužan je po završetku akademske godine dostaviti prorektoru zaduženom za znanost završno izvješće o radu seminara
koje sadrži popis svih aktivnosti održanih u sklopu seminara, te popis članova seminara za iduću akademsku godinu. Prorektor sa sadržajem
zaprimljenih materijala upoznaje rektora.
(5) Članovi seminara su znanstvenici, stručnjaci i studenti iz istraživačkog područja kojeg pokriva seminar. Svi članovi moraju biti aktivno
uključeni u rad seminara i sudjelovati u njegovim aktivnostima. Pritom svaki član seminara mora tijekom akademske godine održati barem
jedno predavanje ili prezentaciju u sklopu seminara. Studentima koji su aktivni članovi seminara, ta aktivnost se može priznati kao
izvannastavna aktivnost povezana s područjem studiranja, u skladu s odredbama Pravilnika o priznavanju izvannastavnih aktivnosti
studenata Sveučilišta u Dubrovniku.
(6) Članstvo seminara se može revidirati po završetku akademske godine, i to prilikom dostave završnog izvješća o radu seminara. Član
seminara koji u prethodnoj akademskoj godini nije održao niti jedno predavanje ili prezentaciju u sklopu seminara ne može biti član niti
jednog istraživačkog seminara na Sveučilištu u Dubrovniku u idućoj akademskoj godini, ali može sudjelovati u njihovom radu.
(7) Na prijedlog rektora Senat usvaja završna izvješća iz stavka 4. ovog članka, te utvrđuje revidirane popise članova seminara za iduću
akademsku godinu.
IV. Osiguravanje uvjeta za rad istraživačkih seminara
Članak 8.
(1) Prostorne, tehničke, informacijsko-komunikacijske uvjete i osnovnu opremu potrebnu za rad istraživačkog seminara osigurava
Sveučilište prema svojim organizacijsko-tehničkim mogućnostima.
(2) Seminar može dobiti financijsku potporu od strane Sveučilišta za organizaciju pojedinih svojih aktivnosti (gostujuća predavanja i sl), a ta
potpora tijekom jedne akademske godine ne može biti veća od broja članova seminara zaposlenih na Sveučilištu pomnoženog s 500,00 kuna.
(3) Obrazloženi zahtjev za gornjom potporom s opisom pripadne aktivnosti voditelj seminara upućuje prorektoru zaduženom za znanost prije
realizacije aktivnosti za koju se traži potpora.

V. Razrješenje voditelja i prestanak rada seminara
Članak 9.
(1) Senat će razriješiti voditelja istraživačkog seminara:
- ako voditelj sam zatraži razrješenje,
- ako voditelj prestane biti zaposlenik Sveučilišta u Dubrovniku,
- ako voditelj ne postupa po propisima ili općim aktima ustanove, ili neosnovano ne izvršava odluke Sveučilišta ili postupa
protivno njima,
- ako seminar nema minimalan broj aktivnosti (broj aktivnosti veći ili jednak broju članova seminara) tijekom akademske godine.
(2) Prijedlog za razrješenje voditelja može podnijeti i najmanje jedna trećina članova seminara. Na osnovu gornjeg prijedloga Senat odlučuje
o razrješenju voditelja.
(3) Odluka o razrješenju voditelja istraživačkog seminara konačna je.
(4) Senat će donijeti odluku o prestanku rada istraživačkog seminara:
- ako seminar dvije godine uzastopno ne ostvaruje minimalan broj aktivnosti (broj aktivnosti veći ili jednak broju članova seminara),
- ako seminar nema barem četiri člana koji su istraživači zaposleni na Sveučilištu u Dubrovniku i čiji rad je povezan s područjem
seminara.
VI. Prijelazne i završne odredbe
Članak 10.
Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na internetskim stranicama Sveučilišta.

ad 5.

Donošenje Pravilnika o radu UNIDU Alumni kluba na Sveučilištu u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o radu UNIDU Alumni kluba na Sveučilištu u
Dubrovniku.
Uvodno izvješće: N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o radu UNIDU Alumni kluba na Sveučilištu u Dubrovniku
I. Polazne odredbe
Članak 1.
(1) Klub UNIDU Alumni (dalje: Klub) osnovan je Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku broj 1651-8a/17. od 13. studenoga 2017.
(2) Klub je osnovan radi uspostavljanja trajne veze Sveučilišta u Dubrovniku sa svojim bivšim studentima te radi promicanja zajedničkih
ciljeva i interesa, a posebno uspostave i jačanja suradnje s drugim domaćim i inozemnim obrazovnim i znanstvenim ustanovama te veza s
gospodarstvom.
(3) Klub nema pravnu osobnost, a financijsku, organizacijsku i tehničku podršku njegovom radu osigurava Sveučilište u Dubrovniku.
II. Članstvo u Klubu
Članak 2.
(1) Članstvo u Klubu je dragovoljno, a može mu pristupiti svatko tko je završio studij na Sveučilištu u Dubrovniku (dalje: Sveučilište) ili na
nekoj od ustanova - pravnih prednika Sveučilišta (Veleučilište u Dubrovniku, Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Dubrovnik, Pomorski
fakultet u Dubrovniku, Viša turistička škola u Dubrovniku i Viša pomorska škola u Dubrovniku).
(2) Članom Kluba postaje se registracijom na web-stranici UNIDU Alumni kluba, a prilikom registracije, pristupnik obvezno unosi sljedeće
podatke: ime i prezime, adresu, e-mail adresu, telefonski broj, godinu upisa i završetka studija, naziv studija, stečeni akademski ili stručni
naziv, ime poslodavca i radno mjesto te korisničko ime i lozinku za pristup web-stranici Kluba.
(3) Nakon što se osoba registrira za člana, predsjednik Kluba zaprima prijavu i provjerava s tajništvima odjela i ISVU koordinatorima jesu li
podaci o završenom studiju i stečenom nazivu točni, te ako je sve u redu odobrava registraciju i obavještava pristupnika da mu je odobreno
članstvo u Klubu.
(4) Evidencija članstva s profilima članova vodi se u posebnom informatičkom programu UNIDU Alumni. Svi podaci iz registracije dostupni
su predsjedniku Kluba i koordinatorima koje predsjednik imenuje. Član Kluba zadužen je za ažuriranje svojih podataka u registraciji te sam
odlučuje koji će podaci biti vidljivi ostalim članovima Kluba. Vidljivost podataka regulira sam član, potvrdom na klizaču pri izradi svog
profila, a može je u bilo kojem trenutku mijenjati, (de)aktivacijom klizača na podacima koji su obvezni i opcionalni.
(5) Prikupljene osobne podatke iz registracije Sveučilište može koristiti isključivo u svrhu evidencije članstva Kluba i za korespondenciju sa
članovima Kluba. Član Kluba registracijom potvrđuje da se slaže sa obradom osobnih podataka u naznačenu svrhu, a u ostale svrhe samo uz
izričitu pisanu suglasnost Člana. Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako
osigurava da se komunikacija između računala člana i Sveučilišta u Dubrovniku obavlja sigurnim protokolom.
(6) Član u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima na stranici i može ih ažurirati i mijenjati.
(7) Sveučilište će svakom članu Kluba izdati člansku iskaznicu.
(8) Član može u svakom trenutku zatražiti brisanje iz članstva u Klubu a predsjednik Kluba ili Alumni koordinator izbrisat će njegove
osobne podatke iz sustava bez odgađanja.
(9) Članu Kluba članstvo može prestati i temeljem odluke Etičkog vijeća.

III. Tijela Kluba
Tijela Kluba su: Predsjednik i Etičko vijeće.

Članak 3.

Članak 4.
(1) Predsjednik Kluba predstavlja Klub, utvrđuje program rada za razdoblje od dvije godine, te brine o njegovom izvršenju, upoznaje javnost
s radom Kluba, podnosi Senatu izvješće o radu Kluba na kraju svog mandatnog razdoblja za koje je imenovan.
(2) Predsjednika Kluba imenuje Senat iz redova zaposlenika Sveučilišta na prijedlog rektora ili najmanje deset članova Kluba Predsjednik
Kluba imenuje se za razdoblje od dvije godine, a ista osoba može ponovno biti imenovana.
(3) Predsjedniku Kluba u organizacijskim i administrativnim poslovima pomaže tajnik Kluba kojega imenuje rektor Sveučilišta iz redova
zaposlenika i/ili bivših studenata Sveučilišta (članova Kluba).
(4) Predsjednik Kluba može imenovati svoga zamjenika iz redova članova Kluba te koordinatore pojedinih aktivnosti Kluba iz redova
zaposlenika Sveučilišta i/ili članova Kluba.
(5) Predsjednik Kluba za svoj rad odgovara rektoru i Senatu.
(6) Predsjednik Kluba razriješit će se funkcije ako to sam zatraži, na prijedlog rektora ako ne izvršava preuzete obveze ili ako to zatraži
natpolovična većina članova Kluba.
Članak 5.
(1) Etičko vijeće Kluba ima predsjednika i dva člana koje imenuje Senat na prijedlog predsjednika Kluba, a iz redova članova Kluba za
razdoblje od dvije godine s mogućnošću ponovnog imenovanja istih osoba.
(2) Etičko vijeće raspravlja i ovlašteno je donositi sve odluke o etičkim pitanjima u vezi s radom Kluba te odluke u vezi s članstvom u Klubu
uključujući i odluku o isključenju člana Kluba koji svojim djelovanjem grubo povrijedi ugled Kluba ili Sveučilišta.
(3) Etičko vijeće odluke donosi većinom glasova, a donesena odluka na Sveuičilištu je konačna.
IV. Financije
Članak 6.
(1) Klub nema vlastiti račun niti financijsku samostalnost ali može imati podračun na Sveučilištu.
(2) Sve donacije ili financijska sredstva namijenjena radu Kluba uplaćuju se na račun Sveučilišta a predsjednik kluba u suradnji s rektorom
Sveučilišta utvrđuje njihovu namjenu i način raspodjele.
V. Promotivne aktivnosti
Članak 7.
Klub može promovirati svoje aktivnosti izdavanjem vlastitog elektroničkog ili tiskanog časopisa, putem internetske stranice i društvenih
mreža Sveučilišta, UNIDU radija, UNIDU TV-a te putem drugih medija.
VI. Sudjelovanje članova Kluba u radu Sveučilišta
Članak 8.
(1) Sveučilište će redovito izvještavati putem društvenih mreža i svojih internetskih stranica sve članove Kluba o najvažnijim aktivnostima te
ih pozivati na sva važnija događanja u organizaciji Sveučilišta.
(2) Članovi Kluba koji su se posebno istaknuli u svom profesionalnom radu pozivat će se kao gosti predavači na studijima u okviru redovite
nastave ili na javnim izlaganjima i tribinama namijenjenim široj javnosti.
(3) Predsjednik Kluba poziva se i aktivno sudjeluje u svim prigodama u kojima se promoviraju studenti Sveučilišta i osnovna djelatnost
Sveučilišta.
VII. Prijelazne i završne odredbe
Članak 9.
(1) Članovi Etičkog vijeća imenovat će se nakon formiranja baze podataka o članstvu Kluba i to nakon što se registrira najmanje pedeset
članova Kluba.
(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave na službenim internetskim stranicama Sveučilišta.

ad 6.

Potvrda pročelnika odjela i ravnatelja Instituta

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu o imenovanju
pročelnice, Odluka Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo o imenovanju pročelnice, Odluka Stručnog
vijeća Odjela za komunikologiju o imenovanju pročelnika, Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju o
imenovanju pročelnice i Odluka Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje o imenovanju ravnatelja.
Uvodno izvješće: N. Burum.
U raspravi je sudjelovao: B. Putica.
Senat je jednoglasno donio sljedeće odluke:
Odluku
o potvrdi izbora pročelnice sveučilišnog odjela
Potvrđuje se Odluka Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu od 14. lipnja 2018., kojom je doc. dr. sc. Marijana
Pećarević izabrana za pročelnicu Odjela za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno razdoblje od 1.
listopada 2018. do 30. rujna 2020.
.........................................................................................................................................................................................................

Odluku
o potvrdi izbora pročelnice sveučilišnog odjela
Potvrđuje se Odluka Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo od 14. lipnja 2018., kojom je izv. prof.
dr. sc. Marija Mirošević izabrana za pročelnicu Odjela za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku za
mandatno razdoblje od dvije godine počevši od 1. listopada 2018.
.........................................................................................................................................................................................................
Odluku
o potvrdi izbora pročelnice sveučilišnog odjela
Potvrđuje se Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 14. lipnja 2018., kojom je doc. dr. sc.
Sanja Žaja Vrbica izabrana za pročelnicu Odjela za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno
razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2020.
.........................................................................................................................................................................................................
Odluku
o potvrdi izbora pročelnika sveučilišnog odjela
Potvrđuje se Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 13. lipnja 2018., kojom je prof. dr. sc. Pero
Maldini izabran za pročelnika Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno razdoblje od 1.
prosinca 2018. do 30. studenoga 2020.
.........................................................................................................................................................................................................
Odluku
o potvrdi izbora ravnatelja Instituta za more i priobalje
Potvrđuje se Odluka Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje od 15. lipnja 2018., kojom je dr. sc. Nenad
Antolović, viši znanstveni suradnik, izabran za ravnatelja Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku za
mandatno razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2020.

ad 7.

Potvrda izvedbenih planova preddiplomskog i diplomskog studija „Konzervacija i restauracija, smjerovi:
drvo, papir, metal, tekstil i keramika“ za akademsku 2018. / 2019. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju o
donošenju izvedbenih planova nastave za akademsku 2018. / 2019.; Obrazac F04-12 – Izvedbeni plan nastave diplomskog
studija „Konzervacija i restauracija, smjerovi: drvo, papir, metal, tekstil i keramika“ za akademsku 2018. / 2019. godinu i
Obrazac F04-12 – Izvedbeni plan nastave preddiplomskog studija „Konzervacija i restauracija, smjerovi: drvo, papir, metal,
tekstil i keramika“ za akademsku 2018. / 2019. godinu;
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
Potvrđuju se izvedbeni planovi nastave na Odjelu za umjetnost i restauraciju Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku
2018. / 2019. godinu i to za prvu godinu:
Preddiplomskog studija „Konzervacija i restauracija, smjerovi: drvo, papir, metal, tekstil i keramika“ i
Diplomskog studija „Konzervacija i restauracija, smjerovi: drvo, papir, metal, tekstil i keramika“.
ad 8.

Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna nastavnih planova prediplomskih sveučilišnih studija
„Primijenjeno / poslovno računarstvo“ i „Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Zahtjev Odjela za elektrotehniku i računarstvo za provedbu
vrednovanja manjih izmjena studijskog programa (do 20%) brazac F04-12 – Izvedbeni plan nastave preddiplomskog
studija „Elektrotehničke i komunikacijske tehnolpreddiplomskog sveučilišnog studija „Elektrotehničke i komunikacijske
tehnologije u pomorstvu“ od 5. lipnja 2018. za akademsku 2018. / 2019. godinu i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji
sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete broj 986-2/18 od 26. lipnja 2018. (EKTP); Zahtjev Odjela za elektrotehniku i
računarstvo za provedbu vrednovanja manjih izmjena studijskog programa (do 20%) preddiplomskog sveučilišnog
studija „Primijenjeno / poslovno računarstvo“ od 5. lipnja 2018.; Obrazac F04-12 – Izvedbeni plan nastave
preddiplomskog studija „Primijenjeno / poslovno računarstvo“ za akademsku 2018. / 2019. godinu te Mišljenje Povjerenstva
za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete broj 986-3/18 (PR)od 26. lipnja 2018.
Uvodno izvješće: M. MIrošević.

Senat je jednoglasno donio:
Odluku
Prihvaćaju se izmjene Izvedbenog plana nastave studijskih programa i potvrđuju nastavni planovi preddiplomskog
studija „Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu“ i preddiplomskog sveučilišnog studija
„Primijenjeno / poslovno računarstvo“ za akademsku 2018. / 2019. godinu.
ad 9. Informacija o izmjeni i dopuni Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka rektora o izmjenama i dopunama Plana nabave Sveučilišta u
Dubrovniku za 2018. broj: 966-9/18 od 27. lipnja 2018. (II. izmjena / dopuna) te pregledna excel tablica s izmjenama i
dopunama Plana nabave.
Uvodno izvješće:N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio:
Zaključak
Prima se na znanje Odluka rektora o izmjenama i dopunama Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2018. godinu
broj: 966-9/18 od 27. lipnja 2018.

ad 10.

Davanje suglasnosti za pokretanje postupka za izmjenu naziva Odjela za akvakulturu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu o promjeni imena tog
odjela broj 17/18 od 14. lipnja 2018.
Uvodno izvješće: M. Pećarević.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost za pokretanje postupka za izmjenu naziva Odjela za akvakulturu u Odjel za primijenjenu
ekologiju.

ad 11.

Donošenje odluke o sufinanciranju knjige doc. dr. sc. Marije Benić Penava i dr. sc. Franka Miroševića
„Političke i gospodarske prilike u Dubrovniku tridesetih godina dvadesetog stoljeća“

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu od 18. lipnja
2018. za sufinanciranje znanstvene monografije doc. dr. sc. Marije Benić Penava i dr. sc. Franka Miroševića „Političke i
gospodarske prilike u Dubrovniku tridesetih godina dvadesetog stoljeća“.
Uvodno izvješće: M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se odobrenje za sufinanciranje knjige doc. dr. sc. Marije Benić Penava i dr. sc. Franka Miroševića „Političke i
gospodarske prilike u Dubrovniku tridesetih godina dvadesetog stoljeća“ s iznosom od 4.750,00 kuna.
ad 12.

Donošenje odluke o:

a) izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta dr. sc. Stjepa Letunića za interdisciplinarno
područje znanosti, izborna polja: ekonomija (5.01) i filozofija (6.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za interdisciplonarno područje (znanost,
umjetnost) od 2. ožujka 2018. o izboru dr. sc. Stijepa Letunića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika; Izvješće
Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente od 6. lipnja 2018. i Izvješće Povjerenstva o ocjeni nastupnog predavanja od 30.
svibnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izboru u znanstveno-nastavno zvanje
Dr. sc. Stijepo Letunić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za interdisciplinarno
područje znanosti, izborna polja: (5.01) ekonomija i (6.01) filozofija na Sveučilištu u Dubrovniku.
b) izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta dr. sc. Kruna Bonačića za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma od 1. ožujka 2018.
kojom se dr. sc. Kruno Bonačić izabire za znanstvenog suradnika; Izvješće Povjerenstva o ocjeni nastavne i stručne
komponente od 4. lipnja 2018. i Izvješće Povjerenstva o ocjeni nastupnog predavanja od 4. lipnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izboru u znanstveno-nastavno zvanje
Dr. sc. Kruno Bonačić, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, znanstveno polje poljoprivreda (agronomija), znanstvena grana ribarstvo (4.01.14) na
Sveučilištu u Dubrovniku.
c) izboru u naslovno nastavno zvanje predavača Paula Bohnerta, dr. med. za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana mikrobiologija (3.02.16)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Osijeku od 23. listopada 2017., Izvješće Povjerenstva za provjeru ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora za izbor Paula
Bohnerta u naslovno nastavno zvanje predavača od 18. listopada 2017. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog
predavanja od 1. lipnja 2018.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izboru u naslovno nastavno zvanje
Paul Bohnert, dr. med. izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana medicinska mikrobiologija (3.02.16) na
Sveučilištu u Dubrovniku.
ad 13.

Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada doktorandice Barbare Đurasović „Prava Crvena
Hrvatska i Čisti pravaši“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Ćosića

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog voditeljice poslijediplomskog studija Povijest stanovništva
doc. dr. sc. Irene Ipšić od 5. lipnja 2018., a za imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada doktorandice Barbare
Đurasović.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za obranu doktorskog rada te mjestu i vremenu održavanja obrane
1. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada doktorandice Barbare Đurasović, s temom „Prava Crvena
Hrvatska i Čisti pravaši“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Ćosića, u sastavu:
prof. dr. sc. Stjepan Matković, predsjednik, Hrvatski Institut za povijest, predsjednik,
prof. dr. sc. Ivo Banac, član, (u mirovini), Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Gordana Vilović, članica, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
2. Obrana doktorskog rada doktorandice Barbare Đurasović, održat će se u petak, 29. lipnja 2018., u Kampusu
Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, s početkom u 10 sati.
ad 14.
a) Imenovanje povjerenstva za provedbu postupka po raspisanom natječaju za prijam jednog zaposlenika u radni
odnos i izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje prirodnih znanosti, polje
matematika (1.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
objavljenom u Narodnim novinama broj 54 od 13. lipnja 2018., a za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika.
Uvodno izvješće: N. Burum.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 54 od 13. lipnja 2018., za izbor u
znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika
(1.01.), imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, predsjednik,
prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš, članica,
prof. dr. sc. Nenad Antonić, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li
kandidati zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
b) Imenovanje povjerenstva za provedbu postupka po raspisanom natječaju za prijam po jednog zaposlenika u radni
odnos i prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za:
- znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: organizacija i menadžment (5.01.04)
- znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: opća ekonomija (5.01.06)
- znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: marketing (5.01.12)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljeni su prijedlozi za imenovanje povjerenstava za provedbu postupka po
natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 54/18, a za prijam tri asistenta na Odjelu za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio sljedeće odluke:
Odluka
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 54 od 13. lipnja 2018., za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i
menadžment (5.01.04) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, predsjednica,
prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, članica,
doc. dr. sc. Zorica Krželj Čolović, članica.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja
i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li
kandidati zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
.........................................................................................................................................................................................................
Odluka
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 54 od 13. lipnja 2018., za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing
(5.01.12) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Marija Dragičević, članica,
doc. dr. sc. Barbara Puh, članica.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja
i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li
kandidati zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
.........................................................................................................................................................................................................

Odluka
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 54 od 13. lipnja 2018., a za
izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana
opća ekonomija (5.01.06) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, predsjednik,
prof. dr. sc. Đuro Benić, član,
doc. dr. sc. Perica Vojinić, članica.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u
suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak,
utvrditi ispunjavaju li kandidati zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.

c) Imenovanje povjerenstva za provedbu postupka po raspisanom natječaju za prijam jednog zaposlenika u radni
odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za umjetničko - znanstveno područje, polje likovne
umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (7.04.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju objavljenom
u Narodnim novinama broj 54/18, a za prijam asistenta na Odjelu za umjetnost i restauraciju.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 54 od 13. lipnja 2018., za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacijarestauracija (7.04.02) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele, članica,
Joško Bogdanović, mag. art. član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja
i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li
kandidati zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto:
ad 15.
a) znastvenog savjetnika u trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polju biologija, grana botanika (1.05.02)
b) znastvenog savjetnika u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru
(1.07.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje od 18.
svibnja 2018.za pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju u
polju biologije, grana botanika te prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje od 15. lipnja 2018. za
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u polju iterdisciplinarnih znanosti,
grani zanost o moru.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno zvanje i na radno mjesto po jednog izvršitelja za:
a) znastvenog savjetnika u trajnom zvanju u području prirodnih znanosti, polju biologija, grana botanika (1.05.02)
b) znastvenog savjetnika u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru
(1.07.02)
Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora po
ad 16.
jednog nastavnika za:
a) 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 prethodna suglasnost Pomorskog odjela broj 50/2018 – 75/6 od 29.
svibnja 2018. za raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog
nastavnika za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni
promet (2.12.02).
b)znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.12)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju broj
01 - 25/48 - 18 od 24. svibnja 2018. za raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na
radno mjesto izvanrednog profesora.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog
nastavnika za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.12)
b) znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena
povijest (6.04.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju broj
01 - 25/58 - 18 od 12. lipnja 2018. za raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i na
radno mjesto izvanrednog profesora.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog
nastavnika za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i
suvremena povijest (6.04.04).
ad 17. Raspisivanje natječaja za izbor nastavnika / nastavnica u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta:
a) u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02) – 2 izvršitelja
b) u području prirodnih znanosti, polju biologija, grana botanika (1.05.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Izvod iz zapisnika sa sjednice Znanstvenog vijeća Instituta za more i
priobalje održane 15. lipnja 2018. kojim se predlaže raspisivanje natječaja za izbor pet zaposlenika / zaposlenica u
znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta a za znanstveno područje prirodnih znansoti, polje interdisciplinarne
znanosti, grana znanost o moru te Očitovanje Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu od 26. lipnja 2018. o prijedlogu
Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje za izbor u zvanje i na nradno mjesto decenta za asistente zaposlene na
reformskim radnim mjestima.
Uvodno izvješće: N. Burum.
U raspravi su sudjelovali: N. Jasprica, M. Pećarević, B. Putica, I. Palunko, Tomšić, S, I. Đurđević Tomaš, N. Stojčić, M.
Jurjević, Ž. Koboević i P. Maldini.
Senat je većinom glasova donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor nastavnika / nastavnice u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:
a) u području prirodnih znanosti, polju interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02) – 2 izvršitelja
b) u području prirodnih znanosti, polju biologija, grana botanika (1.05.02).
ad 18. Raspisivanje natječaja za prijam u radni odnos te izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta po jednog zaposlenika:
a) za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09)
b) za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02).

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i
računarstvo od 21. lipnja 2018. za raspisivanje natječaja za zapošljavanje novih nastavnika na tom odjelu.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos te izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta po
jednog zaposlenika za:
a) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09),
b) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02).
ad 19. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta po jednog pristupnika za
a) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana psihijatrija (3.02.29)
b) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana urologija ( 3.02.28)
c) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana (3.02.23)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća preddiplomskog studija „Sestrinstvo“ i diplomskog
studija „Kliničko sestrinstvo“ od 30. svibnja 2018. za raspisivanje natječaja za izbor tri suradnika u naslovno zvanje
docenta.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta po jednog pristupnika za:
a) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana psihijatrija (3.02.29),
b) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana urologija ( 3.02.28) i
c) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničkih medicinskih znanosti, grana (3.02.23).
ad 20. Raspisivanje natječaja za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta te
imenovanje povjerenstava za provedbu postupka po natječaju za:
a) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet
(2.12.02)
b) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09) – dva izvršitelja
c) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02)
d) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05)
e) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: računovodstvo (5.01.13)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela broj 50/2018 – 75/7 od 29.
svibnja 2018. kojom se predlaže raspisivanje natječaja za prijam jednog asistenta i Odluka broj 61/2018. – 76/7 od 26. lipnja
2018. kojom se predlaže sastav Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za prijam asistenta na Pomorskom odjelu;
Prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo broj 53/18 EIR od 21. lipnja 2018. kojom se
predlaže raspisivanje natječaja za prijam dva docenta i četiri asistenta na tom odjelu; Prijedlog Stručnog vijeća Odjela za
elektrotehniku i računarstvo broj 54/18 EIR za imenovanje Povjerenstva koje će provesti postupak odabira asistenata za polje
računarstva; Prijedlog Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo broj 55/18 EIR za imenovanje Povjerenstava
koja će provesti postupke odabira asistenata za polje elektrotehnike, grana elektrostrojarstvo i polje elektrotehnike, grana
radiokomunikacije. Za točku 20. e) nije dostavljen pisani materijal nego je usmeno prijedlog iznio N. Burum.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio sljedeće odluke:
Odluka
o raspisivanju natječaja za izbor u usradničko zvanje i na radno mjesto asistenta
Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za:
a) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet
(2.12.02)
b) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo (2.09) – dva izvršitelja
c) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02)
d) znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05)
e) znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: računovodstvo (5.01.13)
.........................................................................................................................................................................................................

Odluka
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju (a)
1. Za provedbu postupka po natječaju, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) na određeno
vrijeme u punom radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
doc.dr. sc. Žarko Koboević, predsjednik,
prof. dr.sc. Željko Kurtela, član,
doc. dr. sc. Matko Bupić, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja
i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li
kandidati zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
.........................................................................................................................................................................................................
Odluka
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju (b)
1. Za provedbu postupka po natječaju, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (dva izvršitelja) za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu imenuje
se Povjerenstvo u sastavu:
prof. dr. sc. Vedran Batoš, predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Mario Miličević, član,
doc. dr. sc. Krunoslav Žubrinić, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja
i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li
kandidati zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
.........................................................................................................................................................................................................
Odluka
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju (c)
1. Za provedbu postupka po natječaju, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo (2.03.02) na određeno vrijeme u punom
radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
prof. dr. sc. Vladimir Lipovac, predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević, članica,
dr. sc. Anamaria Bjelopera, članica.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja
i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li
kandidati zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
.........................................................................................................................................................................................................
Odluka
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju (d)
1. Za provedbu postupka po natječaju, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05) na određeno vrijeme u punom
radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
prof. dr. sc. Vladimir Lipovac, predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević, članica,
dr. sc. Anamaria Bjelopera, članica.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja
i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li
kandidati zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
.........................................................................................................................................................................................................

Odluka
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju (e)
1. Za provedbu postupka po natječaju, za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za e) znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana: računovodstvo (5.01.13) na određeno vrijeme u punom
radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja
i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li
kandidati zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.

ad 21.

Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju od 12. lipnja 2018. za raspisivanje natječaja za izbor jednog vanjskog suradnika u naslovno nastavno zvanje
predavača.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
ad 22.

Davanje suglasnosti na prijedlog Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju za usklađenje cijene satnice
vanjskih suradnika angažiranih na radionicama: TV izvješćivanje, Videonovinarstvo, Uređivanje TV
programa i Multimedija.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju broj 55 / 2018. od
13. lipnja 2018. kojim se predlaže korekcija iznosa satnice za određene radionice u okviru nastavnog programa.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost na prijedlog Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju za usklađenje cijene satnice vanjskih
suradnika angažiranih na radionicama: TV izvješćivanje, Videonovinarstvo, Uređivanje TV programa i Multimedija
koji se izvode na Odjelu za komunikologiju, na preddiplomskom studiju Mediji i kultura društva, sa satnicom
seminarske nastave, koja iznosi 75% cijene sata docenta.

ad 23.

Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
jednog nastavnika za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska
moderna i suvremena povijest (6.04.04)

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
nastavnika za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska
moderna i suvremena povijest (6.04.04).
ad 24.

Donošenje odluke o zamjeni nekretnina s Općinom Župa dubrovačka radi funkcionalnog uređenja cjeline
rasadnika Čibača unutar K.O. Čibača i K.O. Brašina u Općini Župa Dubrovačka

Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Članak 1.
Unutar kompleksa rasadnika Čibača Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku, Općina Župa
dubrovačka ima vlasničko pravo na nekretninama katastarskih oznaka 1505, 1506, 1507, 1508 i 1509 sve k.o. Brašina
(stara izmjera). U naravi predmetne nekretnine predstavljaju puteve koji faktički ne postoje, a prema vlasničkome
listu nisu kategorizirani kao javno dobro.

Unutar kompleksa rasadnika Čibača Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku u mirnom je i
nesmetanom posjedu predmetnih nekretnina.
Članak 2.
Sveučilište u Dubrovniku vlasnik je i posjednik nekretnina katastarskih oznaka 1202, 856, 1203, 1153/2, 1193, 1183/1,
1178/1, 1176/1, 1173 i 1174 k.o. Brašina koje predstavljaju rubne nekretnine u odnosu na infrastrukturne potrebe
Općine Župa Dubrovačka.
Članak 3.
Radi funkcionalnoga uređenja cjeline rasadnika Čibača, unutar k.o. Čibača i k.o. Brašina, Općini Župa dubrovačka i
Sveučilište u Dubrovniku suglasni su na zamjenu nekretnina na način da Općina Župa Dubrovačka da, bez naknade,
a Sveučilište u Dubrovniku primi, nekretnine katastarske oznake 1505, 1506, 1507, 1508 i 1509 sve k.o. Brašina (stara
izmjera), to jest da Sveučilište u Dubrovniku da, a Općina Župa dubrovačka primi dijelove nekretnina katastarskih
oznaka 1202, 856, 1203, 1153/2, 1193, 1183/1, 1178/1, 1176/1, 1173 i 1174 k.o. Brašina za potrebe rješavanja
infrastrukturnih potreba.
Članak 4.
Senat Sveučilišta u Dubrovniku ovlašćuje rektora prof. dr. sc. Nikšu Buruma, da nakon zaprimljene pisane
suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, s Općinom Župom dubrovačkom sklopi ugovor kojim će se, prema
ovoj Odluci, urediti međusobna prava i obveze ugovaratelja.
Zaključeno u 12,20 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Zapisnik sastavila:
Anđelka Marinović, mag. oec.

