Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 114-1/18
U Dubrovniku, 24. siječnja 2018.
Zapisnik
sa 147. sjednice Senata održane 24. siječnja 2018. 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.,
Jasprica, N., Jurjević, M., Koboević, Ž., Maldini, P., Mirošević, M., Omerčahić, A., Palunko, I., Pećarević, M., Svilokos, T.,
Uskoković, S., Vojvodić, K. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Ćebo, J. i Tomšić, S.
Sjednici su nazočili: prorektori: Lazar, M. i Stojčić, N., M. Marić – voditelj studija „Povijest Jadrana i Mediterana“, S. Zoranić –
voditeljica studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“, L. Leoni – voditeljica Centra za jezike, Ivušić, D. - glavni tajnik, M.
Trpin – voditelj Ureda za kvalitetu i Blaž Bulum – studentski pravobranitelj.
Na prijedlog Rektora, Senat je jednoglasno prihvatio sljedeći
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa 146. sjednice Senata održane 22. prosinca 2017.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 22. prosinca 2017. do 24. siječnja 2018.
3. Informacija o Planu nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2018. godinu
4. Donošenje odluke o usklađenju odluka kojima se utvrđuju materijalni i financijski rashodi u 2017. godini za
Redovnu djelatnost skupine 31 - Izdaci za zaposlene i skupine 32 - Materijalni izdaci, sukladno isplatama te
za 2018. godinu sukladno planiranim prihodima iz državnog proračuna
5. Donošenje novog Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku
6. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus
7. Davanje suglasnosti za sklapanje sporazuma sa Sveučilištem u Palermu o pokretanju zajedničkog studija za
stjecanje double degree zvanja
8. Davanje suglasnosti Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za prijavu na natječaj Erasmus mundus joint
master degree
9. Donošenje Plana upravljanja ljudskim resursima u 2018. godini
10. Utvrđivanje konačnih rang lista za kategoriju „A“ državnih stipendija za najbolje redovite studente i „E“
stipendija za studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa
11. Donošenje odluke o prodajnoj cijeni knjige doc. dr. sc. Davora Ljubimira: „ Znanje po mjeri svečovjeka –
zasnivanje sociologije znanja u Maxa Schelera“
12. Imenovanje Etičkog povjerenstva
13. Rezultati ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti za akademsku 2016. / 2017. godinu
14. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Dubrovniku
15. Donošenje odluke o izvedbi nastave na stranom jeziku za redovite studente Sveučilišta u Dubrovniku
16. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja
17. Donošenje odluke o prihvaćanju:
a) kolegija na stranom jeziku Hrvatski jezik za strane studente 1 i 2
b) programa cjeloživotnog učenja Hrvatski jezik za strane studente 1 i 2
18. Donošenje odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog savjeta za projekt Kompleks studentskog
doma u Dubrovniku koju je donio Senat na 136. sjednici održanoj 7. prosinca 2016.
19. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada pristupnice Nede Kovačić „Medicinska vještačenja u
postupcima kaznenog suda u Dubrovniku u 18. stoljeću“ pod mentorstvom dr. sc. Tatjane Buklijaš te
utvrđivanje datuma i mjesta obrane
20. Donošenje odluke o prihvaćanje teme doktorskog rada pristupnika Hrvoja Baričevića „Ratna siročad u NDH
(1941.-1945.) - Djeca iz kartoteka Ministarstva udružbe NDH“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana
Ćosića
21. Donošenje odluke o izboru:
a) dr. sc. Valtera Kožula u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za
znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01)

b) dr. sc. Denisa Vokića u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za umjetničko
područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (7.04.09)
c) dr. sc. Sandre Uskoković u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture,
urbanizma i vizualnih komunikacija (6.05.01)
d) dr. sc. Natalije Stagl Škaro u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti (6.03.18)
e) dr. sc. Daniele Angeline Jelinčić u naslovno znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija (6.08.02)
f) mr. sc. Dženis Jelčić, dr. med., u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija ( 3.02.05)
g) Ilenie Romić, dr. med. u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09)
22. Donošenje odluke o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto po jednog izvršitelja i to:
a) poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01)
b) asistenta za područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet
(2.12.02)
c) asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)
23. Imenovanje Povjerenstava za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora:
a) dr. sc. Mara Jelića u znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo (2.11.04)
b) dr. sc. Deana Kontića u znanstveno – nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje
kineziologija, grane: kineziologija sporta (5.10.02) i kineziološka edukacija (5.10.03)
c) dr. sc. Mara Ćorka u znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
brodogradnja, grana konstrukcija plovnih i pučinskih objekata (2.02.01)
d) dr. sc. Jelene Obradović Mojaš u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest (6.04)
24. Imenovanje Povjerenstva za izbor jednog zaposlenika u stručno zvanje stručnog savjetnika u sustavu znanosti i
visokog obrazovanja
25. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za prijam u radni odnos i na radno mjesto u
nepunom radnom vremenu od 20% po jednog izvršitelja u:
a) znanstveno nastavnom zvanju izvanrednog profesora za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
polje kliničke medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10)
b) znanstveno nastavnom zvanju docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke
medicinske znanosti, grana neurologija (3.02.30)
c) znanstveno nastavnom zvanju docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke
medicinske znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija (3.02.01)
d) znanstveno nastavnom zvanju docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke
medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10)
e) znanstveno nastavnom zvanju docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke
medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09)
f) nastavnom zvanju višeg predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana patofiziologija (3.02.22)
g) nastavnom zvanju višeg predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana pedijatrija (3.02.24)
h) nastavnom zvanju predavača za područje društvenih znaosti, polje psihologije, grana klinička i
zdravstvena psihologija (5.06.05)
26. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika / nastavnice u nastavno zvanje zvanje i na radno mjesto
višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
27. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja mr. sc. Zrinke Golemac, a u postupku izbora u
nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija,
grana, mikroekonomija (5.01.10)
28. Donošenje odluke o inicijativi Odjela za akvakulturu da se prof. dr. sc. Branku Glamuzini dodjeli godišnja
državna nagrada za znanost za 2017. godinu, a za značajno znanstveno dostignuće u znanstvenom području
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo.

Ad 1.
Usvajanje zapisnika sa 146. sjednice Senata održane 22. prosinca 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je zapisnik sa 146. sjednice Senata održane 22. prosinca 2017.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se zapisnik sa 146. sjednice Senata održane 22. prosinca 2017.
Ad 2.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 22. prosinca 2017. do 24. siječnja 2018.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima u razdoblju između dvije
sjednice Senata.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima, u razdoblju od 22. prosinca 2017. do 24. siječnja 2018., prima se na znanje.
Ad 3.
Informacija o Planu nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2018. godinu
Uz poziv za sjednicu dostavljena je Odluka rektora o planu nabave za 2018. (broj 146/18 od 22. siječnja 2018.) te tablični prikaz
predmeta nabave.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Informacija o Planu nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2018. godinu prima se na znanje.
Ad 4.
Donošenje odluka o usklađenju odluka kojima se utvrđuju materijalni i financijski rashodi u 2017. godini za Redovnu
djelatnost skupine 31 - Izdaci za zaposlene i skupine 32 - Materijalni izdaci, sukladno isplatama te za 2018. godinu
sukladno planiranim prihodima iz državnog proračuna
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su prijedlozi odluka o usklađenju odluka kojima se utvrđuju materijalni i
financijski rashodi u 2017. godini za Redovnu djelatnost skupine 31 - Izdaci za zaposlene i skupine 32 - Materijalni izdaci,
sukladno isplatama za 2017. godinu kao i prijedlozi odluka o okvirnim rashodima sukladno planiranim prihodima iz državnog
proračuna za 2018. godinu.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
I. Odluke za 2017. godinu
I.1. Odluka
1. Ovom Odlukom usklađuju se ostali rashodi, podskupine 3811- tekuće donacije, s isplatama u 2017. godini u ukupnom
iznosu od 1.707.105,40 kuna prema sljedećim stavkama:
- subvencije za smještaj i prehranu studenata u iznosu od 1.407.105,40 kuna
- studentski programi u iznosu od 300.000,00 kuna.
2. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu („Narodne novine“, broj 119/2016. i 113/2017.)

Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Skupina 38
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.
godine.
.............................................................................................................................................................................................................
I.2. Odluka
1. Ovom Odlukom usklađuju se rashodi za zaposlene (skupina 31) za 2017. godinu s isplatama u ukupnom iznosu od:
37.033.235,40 i to za:
- plaće za redovan rad – bruto (3111)
30.757.014,60 kn
- ostali rashodi za zaposlene (3121)
1.003.700,02 kn
- jubilarne nagrade
166.493,62 kn
- pomoći
92.363,01 kn
- otpremnine
47.126,39 kn
- regres
298.750,00 kn
- dar djeci
86.500,00 kn
- božićnica
297.500,00 kn
- rođenje djeteta
14.967,00 kn
- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (3132)
4.751.940,12 kn
- doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (3133)
520.580,66 kn
2. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu („Narodne novine“, broj 119/16. i 113/17.)
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Skupina 31
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.
godine.
................................................................................................................................................................................................................
I.3. Odluka
o ukupnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice isplaćenim iz državnog proračuna
za 2017. godinu
1. Ovom Odlukom usklađuju se rashodi za zaposlene (skupina 31) za 2017. godinu s isplatama u ukupnom iznosu od:
132.714,99 kuna i to za:
- plaće za redovan rad -bruto (konto 3111)
111.105,71 kn
- ostali rashodi za zaposlene (konto 3121)
2.500,00 kn
- regres
1.250,00 kn
- božićnica
1.250,00 kn
- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje (konto 3132)
17.220,50 kn
- doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti (konto 3133)
1.888,78 kn
2. Ovom Odlukom usklađuju se materijalni rashodi (skupina 32) za 2017. godinu s isplatama u ukupnom iznosu od:
3.000,00 kuna i to za:
- naknade za prijevoz (konto 3212)
3.000,00 kn
3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu („Narodne novine“, broj 119/2016. i 113/2017.)
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Skupina 31 i 32
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.
godine

.............................................................................................................................................................................................................
I.4. Odluka
1. Ovom Odlukom usklađuju se materijalni rashodi za 2017. godinu s isplatama u ukupnom iznosu od: 659.141,65 kuna
- Naknade za prijevoz na posao (konto 3212)
551.407,65 kn
- Zdravstvene usluge (konto 3236)
49.000,00 kn
- Pristojbe i naknade (konto 3295)
58.734,00 kn
2. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju izmjena i dopuna Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu („Narodne novine“, broj 119/2016 i 113/17.)
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Skupina 32 - 34
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017.
godine.
................................................................................................................................................................................................................
II. Odluke za 2018.

II.1. Odluka
o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za Dubrovačke knjižnice planiranim u državnom
proračunu za 2018. godinu
1. Utvrđuju se okvirni rashodi za zaposlene, skupine konta 31, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu za
2018. godinu u ukupnom iznosu od: 137.828,00 kuna i to za:
3111 - plaće za redovan rad
117.600,00 kn
3121 - ostali rashodi za zaposlene
3132 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
18.228,00 kn
3133 - doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.000,00 kn
2. Utvrđuju se okvirni materijalni rashodi, skupine konta 32, za koje se su sredstva planirana u Državnom proračunu za
2018. godinu u ukupnom iznosu od: 3.000,00 kuna i to za:
3212 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
3.000,00 kn
3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2018. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu („Narodne novine“, broj 124/2017 od 13.12.2017. )
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.
godine.
................................................................................................................................................................................................................

II.2. Odluka
o okvirnim rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku planiranim
u državnom proračunu za 2018. godinu
1. Utvrđuju se okvirni rashodi za zaposlene, skupine konta 31, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu za
2018. godinu u ukupnom iznosu od: 38.955.703,00 kuna i to za:
3111 - plaće za redovan rad
32.804.467,00 kn
3121 - ostali rashodi za zaposlene
480.000,00 kn
3131 - doprinosi za mirovinsko osiguranje
40.106,00 kn
3132 - doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje
5.074.565,00 kn
3133
- doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti
56.565,00 kn

2. Utvrđuju se okvirni materijalni rashodi, skupine konta 32, za koje se su sredstva planirana u Državnom proračunu za
2018. godinu u ukupnom iznosu od: 761.809,00 kuna i to za:
3212 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život
640.829,00 kn
3236 - zdravstvene i veterinarske usluge (sistematski pregledi)
49.980,00 kn
3295 - pristojbe i naknade (novčana naknada zbog nezapošljavanja
osoba s invaliditetom)
71.000,00 kn
3. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2018. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu („Narodne novine“, broj 124/2017 od 13.12.2017. )
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.
godine
................................................................................................................................................................................................................

II.3. Odluka
o okvirnim ostalim rashodima za redovnu djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku planiranim u državnom proračunu za
2018. godinu
1. Utvrđuju se okvirni iznosi ostalih rashoda, skupine konta 38, za koje su sredstva planirana u Državnom proračunu za
2018. godinu u ukupnom iznosu od: 1.920.000,00 kuna i to za:
3811 - subvencije za smještaj i prehranu studenata
1.620.000,00 kn
3811 - programi i projekti Studenskog zbora
300.000,00 kn
2. Ova Odluka primjenjuje se sukladno odredbama Odluke o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna
Republike Hrvatske za 2018. godinu i Odluke o proglašenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu („Narodne novine“, broj 124/2017 od 13.12.2017. )
Razdjel 080, glava 06, Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta
Aktivnost:621138
Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.
godine.
Ad 5.
Donošenje novog Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog novog Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je A. Omerčahić, predstavnik Studentskog zbora.
U raspravi je sudjelovao D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se Statut Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku.
Statut se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 6.
Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja
professor emeritus.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
U raspravi su sudjelovali: N. Antolović, N. Burum, S. Uskoković, M. Brailo – Šćepanović i P. Maldini.

Senat je jednoglasno donio

Pravilnik
o izmjeni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus
Članak 1.
Članak 9. Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus mijenja se i glasi:
„(1) Professor emeritus ima pravo na doživotnu mjesečnu naknadu u bruto iznosu od 1.000,00 kuna (slovima:
tisućukuna).
(2) Mjesečna naknada iz stavka 1. ovoga članka pripada osobi izabranoj u počasno zvanje professor emeritus neovisno o
sudjelovanju u znanstvenom i nastavnom radu iz članka 2. Pravilnika, za što ta osoba može biti posebno plaćena u skladu
s odgovarajućim aktima ili odlukama Sveučilišta.
(3) Sredstva za isplatu mjesečne naknade osobi koja je izabrana u počasno zvanje profesor emeritus, osigurava Sveučilište
u Dubrovniku iz prihoda od vlastite djelatnosti ili drugih izvora financiranja.“
Članak 2.
Ovaj Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dodjeli počasnog zvanja professor emeritus stupa na snagu danom donošenja a
primjenjivat će se počevši od isplate naknade profesorima emeritusima za siječanj 2018. godine.

Ad 7.
Davanje suglasnosti za sklapanje sporazuma sa Sveučilištem u Palermu o pokretanju zajedničkog studija za stjecanje
double degree zvanja
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Sporazuma sa Sveučilištem u Palermu, Italija: „International
Double Master's Agreement between University of Palermo and University of Dubrovnik“ i pozitivno mišljenje Stručnog vijeća
Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o prijedlogu Sporazuma sa Sveučilištem u Palermu o pokretanju zajedničkog double
degree studija Poslovna ekonomija, smjer Turizam Sveučilišta u Dubrovniku i Tourism Systems and Hospitality Management
Sveučilišta u Palermu.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Nikši Burumu, rektoru Sveučilišta u Dubrovniku, za potpisivanje Sporazuma sa
Sveučilištem u Palermu o pokretanju double degree studija Poslovna ekonomija, smjer Turizam Sveučilišta u Dubrovniku i
Tourism Systems and Hospitality Management Sveučilišta u Palermu.
Ad 8.
Davanje suglasnosti Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za prijavu na natječaj Erasmus mundus joint master
degree
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pozitivno Mišljenje Stručnog vijeća odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju o prijedlogu upućivanja zahtjeva Senatu Sveučilišta u Dubrovniku za izdavanje suglasnosti za prijavu združenog
diplomskog studija sa Sveučilištem u Palermu i Sveučilištem u Malagi na Erasmus Mundus Joint Master Degrees natječaj i Dopis
Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju upućen Senatu za izdavanje suglasnosti za prijavu na navedeni
natječaj.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost za prijavu združenog diplomskog studija Sveučilišta u Dubrovniku, Sveučilišta u Palermu i Sveučilišta
u Malagi na natječaj Erasmus Mundus Joint Master Degrees.

Ad 9.
Donošenje Plana upravljanja ljudskim resursima u 2018. godini
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Plana upravljanja ljudskim resursima na sveučilištu u
Dubrovniku u 2018. godini.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
U raspravi su sudjelovali: N. Burum, M. Brailo – Šćepanović,M. Lazar, M. Jurjević, P. Maldini, I. Đurđević – Tomaš, Ž.
Koboević, I. Palunko, D. Ivušić, M. Brautović i M. Pećarević.
Senat je jednoglasno donio

PLAN UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU U 2018. GODINI

SVEUČILIŠNA SASTAVNICA
Odjel za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju

ZAPOŠLJAVANJE NOVIH ZAPOSLENIKA
3 zaposlenika u suradničkom zvanju
asistenta (područje društvenih znanosti,
polje ekonomija)
2 zaposlenika u suradničkom zvanju
asistenta (područje tehničkih znanosti,
polje tehnologija prometa i transport)
1 zaposlenika u suradničkom zvanju
asistenta (područje tehničkih znanosti,
polje tehnologija prometa i transport ili
polje elektrotehnika)

NAPREDOVANJE ZAPOSLENIKA
7 pokretanja postupka izbora u znanstveno
nastavno-zvanje izvanrednog profesora

Odjel za elektrotehniku i računarstvo

1 zaposlenik u znanstveno-nastavnom
zvanju docenta (područje prirodnih
znanosti, polje matematika)
3 zaposlenika u znanstveno-nastavnom
zvanju docenta (područje tehničkih
znanosti, polje računarstvo)
3 zaposlenika u znanstveno-nastavnom
zvanju docenta (područje tehničkih
znanosti, polje elektrotehnika)
3 zaposlenika u suradničkom zvanju
asistenta (područje tehničkih znanosti,
polje računarstvo)
3 zaposlenika u suradničkom zvanju
asistenta (područje tehničkih znanosti,
polje elektrotehnika)

1 pokretanje postupka izbora u znanstveno
nastavno-zvanje redovitog profesora u trajnom
zvanju
1 pokretanje postupka izbora u znanstveno
nastavno-zvanje redovitog profesora
2 pokretanje postupka izbora u znanstveno
nastavno-zvanje docenta

Odjel za akvakulturu

2 zaposlenika u suradničkom zvanju
asistenta
( područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivreda )

1 pokretanje postupka izbora u znanstveno
nastavno-zvanje docenta
1 pokretanje postupka izbora u znanstveno
nastavno-zvanje izvanrednog profesora

Odjel za komunikologiju

2 zaposlenika u suradničkom zvanju
asistenta ili poslijedoktoranda,
(područje društvenih znanosti, polje
informacijske i komunikacijske znanosti)
2 zaposlenika u suradničkom zvanju
asistenta (iz umjetničkog područja)

3 pokretanja postupka izbora u znanstveno
nastavno-zvanje izvanrednog profesora

Pomorski odjel

Odjel za umjetnost i restauraciju
Institut za more i priobalje

-

1 pokretanje postupka izbora u znanstveno
nastavno-zvanje redovitog profesora
2 pokretanja postupka izbora u znanstveno
nastavno-zvanje izvanrednog profesora

1 pokretanje postupka izbora u znanstveno
nastavno-zvanje izvanrednog profesora
3 pokretanja postupka izbora u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika (područje prirodnih znanosti)
1 pokretanje postupka u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika (područje prirodnih
znanosti)
1 pokretanje postupka u znanstveno zvanje
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju (područje
prirodnih znanosti)

Centar za jezike

1 zaposlenik u nastavnom zvanju
predavača (područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grane
germanistika i romanistika )

Preddiplomski stručni studij
„Sestrinstvo“ i diplomski sveučilišni
studij „Kliničko
sestrinstvo“
Preddiplomski sveučilišni studij „Povijest
Jadrana i Mediterana“

2 zaposlenika u znanstveno nastavnom
zvanju docenta ( područje humanističkih
znanosti, polje povijest )
1 zaposlenik na radnom mjestu
stručnog suradnika za ekonomiku
1 zaposlenik na radnom mjestu III. vrste –
rasadničar

Zavod za mediteranske kulture

1 pokretanje postupka izbora u znanstveno
nastavno-zvanje docenta (područje humanističkih
znanosti, polje filologija)
2 pokretanja postupka reizbora u nastavno zvanje
višeg predavača
1 pokretanje postupka reizbora u nastavno zvanje
predavača ili izbora nastavno zvanje višeg predavača
1 pokretanje postupka u nastavno zvanje
višeg predavača (za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva)
presistematizacija radnih mjesta za 3 zaposlenika
1. stručni suradnik – u voditelj ostalih ustrojstvenih
jedinica
2. radno mjesto III. vrste (poslovođa proizvodnje) u tehnički suradnik
3. radno mjesto III. vrste ( referent računovodstvenih
poslova) – u tehnički suradnik

Ad 10.
Utvrđivanje konačnih rang lista za kategoriju „A“ državnih stipendija za najbolje redovite studente i „E“ stipendija za
studente slabijeg socijalno ekonomskog statusa
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik Povjerenstva za dodjelu „A“ državnih stipendija najboljim
studentima upisanim u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2017. / 2018. godini, Privremena rang lista za dodjelu
„A“ državnih stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku, Dopis Studentskog zbora s prijedlogom raspodjele tri
stipendije (jer se na tri odjela nije prijavio potreban broj kandidata), Zapisnik Povjerenstva za dodjelu „E“ kategorije
stipendija studentima slabijih socijalno ekonomskih uvjeta i Privremena rang lista za dodjelu „E“ stipendija“.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio konačne rang liste za dodjelu „A“ i „E“ stipendija kako slijedi:
Konačna rang lista
za dodjelu „A“ državnih stipendija za akademsku 2017./2018. godini
1. Prva godina preddiplomskih sveučilišnih studija
R.br.

Ime i prezime

Sveučilišni odjel

Studij

1.

Viktorija Pilon

Odjel za umjetnost i restauraciju

Restauracija i konzervacija

2.

Mirta Tonc

Odjel za umjetnost i restauraciju

Restauracija i konzervacija

3.

Ivana Šarić

Pomorski odjel

Pomorske tehnologije jahta i marina

2. Više godine preddiplomskih i diplomskih studija
Sveučilišni odjel
Razina studija
Preddiplomski

Ime i prezime

Godina

1. Luka Koboević

II.

1. Mateo Arneri

II.

Nautika

Pomorski odjel
Diplomski

Pomorstvo

Preddiplomski
Odjel za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju

Diplomski

1. Marino Stanković

III.

1. Elena Matana

II.

2. Lea Dražeta

I.

Poslovna ekonomija, smjer
Turizam
Poslovna ekonomija, smjer
Marketing
Poslovna ekonomija, smjer
Turizam
Elektrotehničke i
komunikacijske tehnologije u
pomorstvu

Odjel za elektrotehniku i
računarstvo

Diplomski

1. Ante Mihaljević

II.

Odjel za akvakulturu

Diplomski

1. Sanja Grđan

II.

Marikultura

Odjel za komunikologiju

Diplomski

1. Mislav Ćimić

II.

Mediji

Diplomski

1. Ira Fabrio
2. Ema Thür
3. Jovana Vučetić
1. Hrvoje Smoljan

II.
II.
III.
I.

Preddiplomski

1. Katarina Miljak

III.

Restauracija i konzervacija
Restauracija i konzervacija
Restauracija i konzervacija
Restauracija i konzervacija

Preddiplomski

Odjel za umjetnost i
restauraciju
Studij Povijest Jadrana i
Mediterana

Povijest Jadrana i Mediterana

Konačna rang lista
za dodjelu „E“ stipendija studentima slabijeg socijalno ekonomskog stanja
R.br.
1.
2.
3.

Ime
i
prezime
studenta
Darko Rončević
Jelena Bartulović
Ante Vegar

4.

Mia Katičić

5.
6.
7.

Ivan Razmilić
Lea Hasan
Arin Zakinja

8.

Patricija Njirić

Odjel

Studij

Pomorski odjel
Odjel za komunikologiju
Odjel za ekonomiju
poslovnu ekonomiju
Odjel za ekonomiju
poslovnu ekonomiju

i

Nautika
Mediji i kultura društva
Poslovna ekonomija, smjer Marketing

Godina
studija
2. PDS
3. PDS
2. PDS

i

Poslovna ekonomija, smjer Marketing

1. PDS

umjetnost

i

Povijest Jadrana i Mediterana
Povijest Jadrana i Mediterana
Restauracija i konzervacija , smjer tekstil

2. PDS
3. PDS
1. PDS

umjetnost

i

Poslovna ekonomija, smjer Turizam

2. PDS

Odjel za
restauraciju
Odjel za
restauraciju

Ad 11.
Donošenje odluke o prodajnoj cijeni knjige doc. dr. sc. Davora Ljubimira:„Znanje po mjeri svečovjeka–zasnivanje
sociologije znanja u Maxa Schelera“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za znanstveno – nastavnu literaturu za utvrđivanje
prodajne cijene knjige doc. dr. sc. Davora Ljubimira “Znanje po mjeri svečovjeka–zasnivanje sociologije znanja u Maxa
Schelera“
Uvodno izvješće dala je M. Pećarević.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prodajna cijena knjige autora doc. dr. sc. Davora Ljubimira: „Znanje po mjeri svečovjeka - Zasnivanje sociologije znanja
u Maxa Schelera“ u izdanju Sveučilišta u Dubrovniku, iznosi 225,00 kuna (slovima: dvijestotineidvadesetpetkuna).

Ad 12.
Imenovanje Etičkog povjerenstva
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog članova Etičkog povjerenstva u novom sazivu.
Uvodno izvješće dao je D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Etičko povjerenstvo Sveučilišta u Dubrovniku u sastavu: dr. sc. Valter Kožul, znanstveni savjetnik, doc. dr.
sc. Davor Ljubimir, dr. sc. Helena Brautović, viši predavač, doc. dr. sc. Josip Mikuš i Mirna Matošić, predstavnica SZ.
2. Etičko povjerenstvo imenuje se za mandatno razdoblje od četiri (4) godine.
Ad 13.
Rezultati ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti za akademsku 2016. / 2017. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Analiza ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti za akademsku 2016. / 2017.
godinu.
Uvodno izvješće dao je M. Trpin.
U raspravi su sudjelovali: B. Bulum, M. Trpin, M. Brailo – Šćepanović, I. Palunko i T. Svilokos.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Analiza ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti za akademsku 2016. / 2017. godinu, prima se na znanje.
Ad 14.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za znanstveno-nastavnu
literaturu Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: I. Đurđević – Tomaš i M. Brautović.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Dubrovniku u sastavu:
doc. dr. sc. Marijana Pećarević, predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, član,
izv. prof. dr. sc. Mate Jurjević, član,
izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, članica,
doc. dr. sc. Sandra Uskoković, članica,
doc. dr. sc. Marijana Musladin, članica,
Davorka Turčinović, mag. oec., članica.
2. Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu imenuje se za razdoblje od dvije godine.
3. Djelokrug i ovlasti Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu propisani su Pravilnikom o izdavanju znanstvenonastavne literature Sveučilišta u Dubrovniku.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 15.
Donošenje odluke o izvedbi nastave na stranom jeziku za redovite studente Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o izvedbi nastave na stranom jeziku za redovite studente
Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: Ž. Koboević, M. Mirošević, M. Trpin, N. Stojčić, T. Svilokos, P. Maldini i M. Brailo – Šćepanović,
Napomena: Prije donošenja odluke sjednicu je napustio M. Brautović.
Senat je većinom glasova donio
Odluku
1. Ovom Odlukom o izvedbi nastave na stranom jeziku za redovite studente Sveučilišta u Dubrovniku (u daljnjem tekstu:
Odluka) uređuje se izvedba nastave na stranom jeziku na odjelima i studijima Sveučilišta u Dubrovniku za redovite
studente Sveučilišta u Dubrovniku.
2. Nastavnici Sveučilišta u Dubrovniku, putem vijeća sastavnice na kojoj se izvodi predmetni kolegij, podnose prijavu za
izvedbu toga kolegija i na stranom jeziku (obrazac F04 –15E). Prijava se podnosi istovremeno s prijavom (hrvatskog)
syllabusa kolegija u okviru izvedbenog plana nastave za sljedeću akademsku godinu (obrazacF 04-15). Za nastavu na
stranom jeziku mogu se, u pravilu, prijaviti kolegiji koji su propisani važećim studijskim programom.
3. Nastava na stranom jeziku u smislu ove Odluke izvodi se kroz izvedbu nastave istog kolegija za strane studente u okviru
međunarodnih programa studentske razmjene.
4. Redoviti student prilikom upisa studijske godine iskazuje interes za pohađanje nastave iz kolegija za koje je utvrđena
izvedbana stranom jeziku, a prijavu za pohađanje nastave obavlja najkasnije sedam (7) dana prije početka nastave
usemestru uz sljedeće uvjete:
- da je za određeni kolegij prijavljeno najmanje pet studenata uključujući i pet stranih studenata,
- da student ima znanje stranog jezika na kojem će se izvoditi kolegij najmanje na razini B 1 prema Zajedničkom
europskom referentnom okviru za jezike tako da može nesmetano pratiti nastavu i polagati ispit, a o čemu je student kao
dokaz dužan priložiti službenu potvrdu. Ako student ne posjeduje potvrdu o poznavanju stranog jezika, nastavnik stranog
jezika može studentu izdati potvrdu o razini znanja za kolegij stranog jezika odgovarajuće razine koji je prethodno
položio ili će se provjera znanja studenta provesti u sveučilišnom Centru za jezike.
5. Redoviti student kojemu je odobreno pohađanje nastave na stranom jeziku ima sva prava i obveze na tom kolegiju kao i
redoviti student koji taj kolegij pohađa na hrvatskom jeziku. Provjera znanja i polaganje ispita također se obavljaju na
stranom jeziku.
6. Pohađanje nastave na stranom jeziku, u smislu ove Odluke, vrednuju se dodjelom jednog (1)ECTS boda. U zamjenu za
dodijeljene ECTS bodove student može čelniku sastavnice podnijeti zahtjev za donošenjem odluke kojom se studenta
može osloboditi polaganje jednog ili više izbornih kolegija.
7. Izvedba nastave na stranom jeziku povjerava se nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku izabranim u znanstvenonastavna ili umjetničko-nastavna zvanja.
8. Ako je nastavnik uredno održao nastavu na stranom jeziku u smislu ove Odluke, nakon završenog semestra dodijelit će
mu se jednokratna novčana naknada u neto iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pettisućakuna). Novčana naknada za
izvedbu nastave u okviru međunarodnih programa studentske razmjenei novčananaknada iz ovoga stavka međusobno se
isključuju.
9. Evidenciju o održanoj nastavi i evidenciju o nazočnosti studenata, uz nastavnika supotpisuje čelnik sastavnice te
dostavlja prorektoru zaduženom za studije i studente. Prorektor zadužen za studije i studente prikuplja evidencije,
utvrđuje je li nastava održana u skladu s ovom Odlukom te daje prijedlog rektoru za izdavanje naloga za isplatu naknade
nastavnicima.
10. Ako se za pohađanje nastave na stranom jeziku prijavi manje od pet stranih studenata, nastava se u smislu ove Odluke
neće održati.
11. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.

Ad 16.
Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o vrednovanju programa
cjeloživotnog učenja..
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se Pravilnik o izmjenama Pravilnika o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja.
2. U Pravilniku o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja koji je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj 72.
sjednici održanoj 30. studenoga 2010.:
- u članku 4. stavku 1. podstavku c) riječi „daljnje“ i „nakon stečenog stručnog ili akademskog naziva radi dograđivanja
kvalifikacije“ brišu se,
- u članku 5. stavku 1. podstavku 1. riječ „ili“ zamjenjuje se riječima „i/ili“,
- u članku 8. stavku 1. riječi „daljnje“ i „nakon stečenog stručnog ili akademskog naziva radi dograđivanja kvalifikacije“
brišu se,
- u Prilogu 1. riječi „daljnje“, „nakon stečenog akademskog naziva radi dograđivanja kvalifikacije“ i „osobni razvoj“
brišu se.
3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika ovrednovanjuprograma cjeloživotnog učenja stupa na snagu danom donošenja.
4. Ovlašćuje se Povjerenstvo za izradu pročišćenih tekstova općih akata da izradi pročišćeni tekst Pravilnika o
vrednovanju programa cjeloživotnog učenja i objavi ga na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta odmah nakon
stupanja na snagu izmjena Pravilnika.

Ad 17.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju kolegija na stranom jeziku: „Croatian Language for Foreign Students 1 i 2“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Syllabusa lolegija „Croatian Language for Foreign Students 1“ i
„Croatian Language for Foreign Students 2“, Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju o prihvaćanju izvedbe kolegija
na stranom jeziku te Mišljenje i prethodna procjena Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete
doneseno na 43. sjednici održanoj22. siječnja 2018..
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete
(broj: 117-2/18 od 22. siječnja 2018.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti kolegije na engleskom jeziku „Croatian language
for foreign students 1“ i „Croatian language for foreign students 2“.
2. Prihvaćaju se kolegiji na engleskom jeziku „Croatian language for foreign students 1“ i „Croatian language for foreign
students 2“.
3. Uvjet za upis kolegija iz točke 1. ove Odluke je status stranog studenta u sklopu međunarodnog programa studentske
razmjene ili u okviru kvote stranih državljana osim studenataiz susjednih država koji mogu pratiti nastavu hrvatskog
jezika.
4. Kolegiji iz točke 1. ove Odluke započet će s izvođenjem u ljetnom semestru akademske 2017./2018. godine.
5. Syllabusi kolegija iz točke 1. ove Odluke nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.
6.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) Donošenje odluke o prihvaćanju programa cjeloživotnog učenja „Hrvatski jezik za strane studente 1 i 2“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju kojom se prihvaća
izvedba programa cjeloživotnog učenja „Hrvatski jezik za strane studente 1“i „Hrvatski jezik za strane studente 2“ i Prethodna
procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete doneseni na 43. sjednici
Povjerenstva održanoj 22. siječnja 2018.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete
(broj: 117-3/18 od 22. siječnja 2018.) kojom se predlaže Senatu prihvatiti programe cjeloživotnog učenja „Hrvatski jezik
za strane studente 1“ i „Hrvatski jezik za strane studente 2“.
2.Prihvaćaju se programi cjeloživotnog učenja „Hrvatski jezik za strane studente 1“ i „Hrvatski jezik za strane studente
2“.
3.Programi cjeloživotnog učenja „Hrvatski jezik za strane studente 1“ i „Hrvatski jezik za strane studente 2“ izvodit će se
na Odjelu za komunikologiju, a za voditeljicu programa imenuje se doc. dr. sc. Katja Bakija.
4. Programi „Hrvatski jezik za strane studente 1“ i „Hrvatski jezik za strane studente 2“ izvodit će se u trajanju od jednog
semestrai ukupnom satnicom od po trideset (30) sati predavanja i petnaest (15) sati vježbi, s tri (3) ECTS boda po
programu.
5.Cijena pojedinog programa cjeloživotnog učenja iz točke 1. ove Odluke iznosi 1.400,00 kn bruto po polazniku.
6. Minimalni broj polaznika za samostalno izvođenje programa cjeloživotnog učenja iz točke 1. ove Odluke je devet (9).
7. Iznimno ododredbe prethodne točke ove Odluke, programi cjeloživotnog učenja iz točke 1. ove Odluke mogu se izvoditi
u sklopu kolegija istovrsnog sadržaja i razine pod uvjetom raspoloživih mjesta na tom kolegiju.
8. Ako se na program cjeloživotnog učenja iz točke 1. ove Odluke prijavi manje od devet (9) polaznika, a isti nije moguće
izvoditi u sklopu kolegija istovrsnog sadržaja i razine, ovlašćuje se Rektor Sveučilišta u Dubrovniku za donošenje odluke
kojom se omogućuje izvođenje programa i korigira cijena iz točke 5. ove Odluke prema broju prijavljenih polaznika radi
pokrića programom predviđenih troškova.
9. Polaznicima koji završe program cjeloživotnog učenja „Hrvatski jezik za strane studente 1“ i/ili „Hrvatski jezik za
stranestudente 2“ izdat će se potvrda (certifikat).
Ad 18.
Donošenje odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog savjeta za projekt Kompleks studentskog doma u
Dubrovniku koju je donio Senat na 136. sjednici održanoj 7. prosinca 2016.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog savjeta za
projekt Kompleks studentskog doma broj: 1928-15/16. od 7. prosinca 2016.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog savjeta za projekt Kompleks studentskog doma
(broj: 1928-15/16. od 7. prosinca 2016.)
1. Jakša Ćebo, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, imenuje se za člana Projektnog savjeta za
projekt „Kompleks Studentskog doma u Dubrovniku“, a Marko Plavčić, bivši predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta
u Dubrovniku, razrješava se članstva.
2. Utvrđuje se da će Projektni savjet projekta „Kompleks Studentskog doma u Dubrovniku“, stupanjem na snagu ove
odluke, djelovati u sastavu:
- prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku,
- Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika,
- Nikola Dobroslavić, prof., župan Dubrovačko -neretvanske županije,
- doc. dr. sc. Nikša Koboević, predsjednik Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik,
- Jakša Ćebo, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku.

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 19.
Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada pristupnice Nede
Kovačić „Medicinska vještačenja u
postupcima kaznenog suda u Dubrovniku u 18. stoljeću“ pod mentorstvom dr. sc. Tatjane Buklijaš te utvrđivanje
datuma i mjesta obrane
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za obranu doktorskog rada pristupnice Nede
Kovačić, s temom „Medicinska vještačenja u postupcima kaznenog suda u Dubrovniku u 18. stoljeću“ pod mentorstvom dr. sc.
Tatjane Buklijaš na poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pristupnice Nede Kovačić, s temom „Medicinska vještačenja u
postupcima kaznenog suda u Dubrovniku u 18. stoljeću“ pod mentorstvom dr. sc. Tatjane Buklijaš (Liggins Institute,
University of Auckland, Novi Zeland), u sastavu:
- prof. dr. sc. Zdenka Janeković Roemer, predsjednica (Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku)
- dr. sc. Željko Dugac, član (znanstveni savjetnik HAZU – Zavod za povijest i filozofiju znanosti, Odsjek za filozofiju,
Zagreb)
- doc. dr. sc. Kristina Puljizević, član (vanjski suradnik Sveučilišta u Dubrovniku).
2. Obrana doktorskog rada pristupnice Nede Kovačić održat će se u petak,
poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu, Zvonimirova 8, u 11 sati.

23. veljače 2018., u Centru za

Ad 20.
Donošenje odluke o prihvaćanje teme doktorskog rada pristupnika Hrvoja Baričevića „Ratna siročad u NDH (1941.1945.) - Djeca iz kartoteka Ministarstva udružbe NDH“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Ćosića
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Stručnog povjerenstva za ocjenu prijave teme doktorske
disertacije Hrvoja Baričevića pod naslovom„Ratna siročad u NDH (1941.-1945.) Djeca iz kartoteka Ministarstva udružbe NDH
te prijedlog voditeljice poslijediplomskog studija „Povijest stanovništva“ doc. dr. sc. Irene Ipšić za prihvaćanje teme doktorskog
rada pristupnika Hrvoja Baričevića.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
U raspravi je sudjelovao P. Maldini.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se tema doktorskog rada pristupnika Hrvoja Baričevića „Ratna siročad u NDH (1941.-1945.) - Djeca iz
kartoteka Ministarstva udružbe NDH“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Ćosića.
Ad 21.
a) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Valtera Kožula u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u
trajnom zvanju za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polja
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma o izboru dr. sc. Valtera
Kožula u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Valter Kožul izabire se u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za
znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (4.01) na Sveučilištu u Dubrovniku.

b) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Denisa Vokića u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (7.04.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za umjetničko područje o izboru dr. sc. Denisa
Vokića u umjetničku komponentu umjetničko nastavnog zvanja izvanrednog profesora u polju likovne umjetnosti, Mišljenje
Akademijskog vijeća Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. sc. Denisa Vokića u
umjetničko nastavno zvanje izvanrednog profesora i ocjena Povjerenstva Akademije likovnih umjetnosti o ukupnoj nastavnoj i
stručnoj djelatnosti dr. sc. Denisa Vokića u postupku njegovoga izbora u više zvanje.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Denis Vokić izabire se u umjetničko nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za umjetničko
područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija (7.04.09) na Sveučilišta u Dubrovniku.
c) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Sandre Uskoković u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih
umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija (6.05.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje,
povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije o izboru dr. sc. Sandre Uskoković u
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, Mišljenje Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o
ispunjavanju uvjeta dr. sc. Sandre Uskoković za izbor u zvanje višeg znanstvenog suradnika – izvanrednog profesora za područje
humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih
komunikacija te Izvješće Povjerenstva Filozofskog fakulteta o ispunjavanju nastavne i stručne komponente u postupku izbora dr.
sc. Sandre Uskoković u više zvanje.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Sandra Uskoković izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje
humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i
vizualnih komunikacija (6.05.01) na Sveučilištu u Dubrovnik.
d) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Natalije Stagl Škaro u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti (6.03.18)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odmora za humanističke znanosti, polje filologije o
izboru dr. sc. Natalije Stagl Škaro u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, Izvješće Povjerenstva o ocjeni nužnih nastavnih i stručnih uvjeta za izbor u zvanje te Mišljenje
Fakultetsko vijeća Filozofskog fakulteta o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. sc. Natalije Stagl Škaro u više znanstveno nastavno
zvanje.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Natalija Stagl Škaro izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti (6.03.18) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
e) Donošenje odluke o izboru dr. sc. Daniele Angeline Jelinčić u naslovno znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija, grana etnologija (6.08.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu o ispunjavanju nastavne i stručne komponente za izbor dr. sc. Daniele Angeline Jelinčić u naslovno zvanje redovitog
profesora te Odluka Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta kojom se daje pozitivno mišljenje za izbor dr. sc. Daniele Angeline
Jelinčić u naslovno zvanje redovite profesorice.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić, izabire se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno
područje humanističkih znanosti, znanstveno polje etnologija i antropologija, znanstvena grana etnologija (6.08.02) na
Sveučilištu u Dubrovniku.
f) Donošenje odluke o izboru mr. sc. Dženis Jelčić, dr. med., u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija ( 3.02.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
o ispunjavanju uvjeta mr. sc. Dženis Jelčić za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača, Izvješće Povjerenstva Fakultetskog
vijeća Medicinskog fakulteta o provjeri ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora i Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti te Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja mr. sc. Dženis Jeličić.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mr. sc. Dženis Jelčić, dr. med., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana ginekologija i opstetricija (3.02.05) na
Sveučilištu u Dubrovniku.
g) Donošenje odluke o izboru Ilenie Romić, dr. med. u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva kojeg je imenovao Senat Sveučilišta u Dubrovniku a
za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor Ilenie Romić, dr. med., u naslovno nastavno zvanje predavača, Zapisnik o održanom
nastupnom predavanju te Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Ilenia Romić, dr. med. izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina (3.02.09) na Sveučilištu u Dubrovniku.
Ad 22.
a) Donošenje odluke o izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih
znanosti, polje matematika (1.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju s prijedlogom za
odabir kandidata te tablični prikaz s podacima o prijavljenim kandidatima.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovale: I. Palunko i M. Brailo – Šćepanović.
Senat je donio
Odluku
Dr. sc. Rina Štrajn, izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje prirodnih
znanosti, znanstveno polje matematika (1.01) na Sveučilištu u Dubrovniku od 15. veljače 2018.
b) Donošenje odluke o izboru asistenta za područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana
pomorski i riječni promet (2.12.02)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju s prijedlogom za
odabir kandidata.
Uvodno izvješće dao je Ž. Koboević.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Maro Car, dipl. ing., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih
znanosti, znanstveno polje tehnologija prometa i transport, znanstvena grana pomorski i riječni promet (2.12.02) na
Sveučilištu u Dubrovniku počevši od 1. veljače 2018.
c) Donošenje odluke o izboru asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo
(5.01.13)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju s prijedlogom
za odabir kandidatkinje.
Uvodno izvješće dala je K. Vojvodić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Marija Buconić, mag. oec., izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana računovodstvo (5.01.13) na Sveučilištu u Dubrovniku počevši od
15. veljače 2018.
Ad 23.
a) Imenovanje Povjerenstava za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora dr. sc. Mara Jelića u znanstveno –
nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko
strojarstvo (2.11.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polja strojarstva,
brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnologije o izboru dr. sc. Mara Jelića u
znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika te Prijedlog Pomorskog odjela za imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne
komponente u postupku izbora dr. sc. Mara Jelića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna komponenta), a u okviru postupka izbora izv. prof.
dr. sc. Mara Jelića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje: tehničke znanosti,
znanstveno polje: strojarstvo, znanstvena grana: brodsko strojarstvo (2.11.04), a po natječaju objavljenom u Narodnim
novinama br. 116 od 24. studenoga 2017., sastavu:
prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, predsjednik, (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci)
prof. dr. sc. Kristian Lenić, član, (Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci)
prof. dr. sc. Gojmir Radica, član, (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu),
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidat uvjete (nastavnu komponentu) za izbor u znanstveno-nastavno
zvanje redovitog profesora za znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: strojarstvo, znanstvena grana:
brodsko strojarstvo (2.11.04), te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
b) Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora dr. sc. Deana Kontića u znanstveno –
nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje kineziologija, grane: kineziologija sporta (5.10.02) i
kineziološka edukacija (5.10.03)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti polje
pedagogije, logopedije, edukacijsko rehabilitacijske znanosti i kineziologije o izboru dr. sc. Deana Kontića u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika te prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente.,
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Deana Kontića u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje: društvene znanosti, znanstveno polje: kineziologija, znanstvena grane: kineziologija sporta (5.10.02) i

kineziološka edukacija (5.10.03), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 116 od 24. studenoga2017., u
sastavu:
doc.dr. sc. Aleksandar Selmanović, predsjednik (Sveučilište u Dubrovniku)
doc.dr. sc. Damir Sekulić, član (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu)
doc. dr. sc. Nataša Zenić Sekulić, član (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu)
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidat uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u znanstvenonastavno zvanje docenta za znanstveno područje: društveneznanosti, znanstveno polje: kineziologija, znanstvena grane:
kineziologija sporta (5.10.02) i kineziološka edukacija (5.10.03), ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće
s mišljenjem.
c) Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora dr. sc. Mara Ćorka u znanstveno –
nastavno zvanje docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje brodogradnja, grana konstrukcija plovnih i
pučinskih objekata (2.02.01)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polja strojarstva,
brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnologije o izboru dr. sc. Mara Ćorka u
znanstveno zvanje znanstvenog suradnika te prijedlog Pomorskog odjela za imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne
komponente i nastupnog predavanja.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna komponenta) i ocjenu nastupnog predavanja, a u
okviru postupka izbora dr. sc. Mara Ćorka u znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: tehničke
znanosti, znanstveno polje: brodogradnja, znanstvena grana: konstrukcija plovnih i pučanskih objekata (2.02.01), a po
natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 119 od 1. prosinca 2017., sastavu:
doc. dr. sc. Žarko Koboević, predsjednik,
doc.dr. sc. Matko Bupić, član i
doc. dr. sc. Nikša Koboević, član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidat uvjete (nastavnu komponentu) za izbor u znanstveno-nastavno
zvanje docenta za znanstveno područje: tehničke znanosti, znanstveno polje: brodogradnja, znanstvena grana:
konstrukcija plovnih i pučanskih objekata (2.02.01), ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s
mišljenjem.
d) dr. sc. Jelene Obradović Mojaš u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest (6.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti, polje
povijesti, povijesti umjetnosti, arheologije, znanosti o umjetnosti, etnologije i antropologije o izboru dr. sc. Jelene Obradović
Mojaš u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika te prijedlog Vijeća studija za imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne i
stručne komponente i ocjenu nastupnog predavanja pristupnice dr. sc. Jelene Obradović Mojaš u postupku njenog izbora u
naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta .
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, u okviru postupka izbora dr. sc. Jelene Obradović Mojaš u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest(6.04), po natječaju objavljenom u Narodnim
novinama broj 116 od 24. studenoga 2017.,u sastavu:
doc. dr. sc. Jasenka Maslek, predsjednica,
doc. dr. sc. Marija Gjurašić, članica i
doc. dr. sc. Katja Bakija, članica.

2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidatkinja uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest
(6.04), ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
Ad 24.
Imenovanje Povjerenstva za izbor jednog zaposlenika u stručno zvanje stručnog savjetnika u sustavu znanosti i visokog
obrazovanja
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog članova Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
objavljenom u Narodnim novinama br.127 od 20. prosinca 2017.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Za provedbu postupka po natječaju,za izbor u stručnozvanjei na radno mjesto stručnog savjetnika u sustavu znanosti i
visokog obrazovanja za područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika (1.05.02), a po natječaju objavljenom
u Narodnimnovinama br. 127 od 20. prosinca 2017., imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
prof. dr. sc. Nenad Jasprica, predsjednik,
prof. dr. sc. Davor Lučić, član i
dr. sc. Nikša Glavić, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se,provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li
kandidati propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
Ad 25.
Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za prijam u radni odnos i na radno mjesto u nepunom
radnom vremenu od 20% po jednog izvršitelja u:
- znanstveno nastavnom zvanju izvanrednog profesora za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke
medicinske znanosti, grana kirurgija (3.02.10)
- znanstveno nastavnom zvanju docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana neurologija (3.02.30)
- znanstveno nastavnom zvanju docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija (3.02.01)
- znanstveno nastavnom zvanju docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana kirurgija (3.02.10)
- znanstveno nastavnom zvanju docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana interna medicina (3.02.09)
- nastavnom zvanju višeg predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti,
grana patofiziologija (3.02.22)
- nastavnom zvanju višeg predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana pedijatrija (3.02.24)
- nastavnom zvanju predavača za područje društvenih znaosti, polje psihologije, grana klinička i zdravstvena psihologija
(5.06.05)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog za imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natjecaju
objavljenom u Narodnim novinama 1. prosinca 2018. a za prijam osam nastavnika u dopunski radni odnos od 20%.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
U raspravi je sudjelovao M. Trpin.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natjecaju objavljenom u Narodnim novinama 1. prosinca 2018. a za
prijam osam nastavnika u dopunski radni odnos od 20%, u sastavu:
Sanja Zoranić dipl. med. tech., predsjednica,
izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. prim., član i
doc. dr. sc. Ana Bakija Konsuo dr. med., članica.

2. Povjerenstvo se obvezuje utvrditi ispunjavaju li kandidati propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
Ad 26.
Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika / nastavnice u nastavno zvanje zvanje i na radno mjesto višeg
predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog natječaja za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg
predavača jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika / nastavnice u nastavno zvanje zvanje i na radno mjesto višeg predavača
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06).
Ad 27.
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja mr. sc. Zrinke Golemac, a u postupku njenog izbora u
nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana,
mikroekonomija (5.01.10)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za
imenovanje članova Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja mr. sc. Zrinke Golemac.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
U raspravi je sudjelovao N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja u postupku izbora mr. sc. Zrinke Golemac u nastavno zvanje
predavača za znanstveno područje: društvene znanosti, znanstveno polje: ekonomija, znanstvena grana: mikroekonomija
(5.01.10), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 127. od 20. prosinca 2018., sastavu:
izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, predsjednik,
doc. dr. sc. Perica Vojinić, članica i
doc. dr. sc. Marija Bečić, članica.
2. Povjerenstvo će predložiti donošenje odluke o temi, mjestu i vremenu održavanja nastupnog predavanja, te nakon
održanog nastupnog predavanja dostaviti Senatu izvješće s ocjenom i mišljenjem.
Ad 28.
Donošenje odluke o prijedlogu da se prof. dr. sc. Branku Glamuzini dodjeli godišnja državna nagrada za znanost za 2017.
godinu, a za značajno znanstveno dostignuće u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana
ribarstvo.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pozitivno mišljenje Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu o inicijativi
pročelnice tog Odjela doc. dr. sc. Marijane Pećarević da se pokrene postupak za dodjelu državne nagrade za znanost za 2017.
prof. dr.sc. Branku Glamuzini te Životopis predloženika s popisom znanstvenih radova i popunjeni Obrazac MZO za pokretanje
postupka za dodjelu državne nagrade za znanost.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
U raspravi su sudjelovali N. Jasprica i P. Maldini.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Pokreće se postupak za dodjelu godišnje nagrade za znanost prof. dr. sc. Branku Glamuzini, a za njegova značajna
znanstvena dostignuća u znanstvenom području biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo, u 2017.
godini.

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

