Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 834-1/17
U Dubrovniku, 26. svibnja 2017.

Zapisnik
sa 141. sjednice Senata održane 25. svibnja 2017. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Brailo, M., Burum, N., Jurjević, M., Maldini, P., Matošić, M., Mirošević, M., Palunko, I.,
Pećarević, M., Plavčić, M., Stojčić, N., Uskoković, S. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Brautović, M., Bupić, M. (op), Đurđević–Tomaš, I. (op), Jasprica, N., Kapović, M., Svilokos, T. i Tomšić, S.(op).
Sjednici su nazočili: prorektori Pavlić, I. i Lazar, M., Marić, M. – predstojnica Zavoda za mediteranske kulture, Ivušić, D. - glavni tajnik,
Marinović, A. – voditeljica Ureda za kadrovske poslove, Buratović, S. - voditeljica Ureda za odnose s javnostima, Trpin, M. – voditelj Ureda za
kvalitetu i Ćebo, J. – studetski pravobranitelj.
Rektor je uvodno izvjestio da je u tijeku izrada samoanalize poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“ za potrebe
reakreditacije tog studija koja će se obaviti u sljedećoj akademskoj godini. Budući da analiza još nije završena te da treba planirati financiranje tog
studija za naredno razdoblje, rektor je predložio da se odluka o raspisivanju natječaja za upis na studij Povijest stanovništva (točka 8. prijedloga
Dnevnog reda) odgodi za neku od sljedećih sjednica Senata. Članovi Senata prihvatili su rektorov prijedlog i jednoglasno donijeli sljedeći
Dnevni red

1. Zapisnik sa 140. sjednice Senata održane 24. travnja 2017.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 24. travnja do 25. svibnja 2017.
3. Donošenje odluke o imenovanju prorektora za poslovanje za razdoblje od 1. lipnja 2017. do 30. rujna 2020.
4. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta
5. Donošenje odluke o:
a) davanju suglasnosti za izmjene i dopune izvedbenih planova nastave za 2017. / 2018. na Odjelu za umjetnost i
restauraciju
b) prihvaćanju dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest Jadrana i Mediterana (u opsegu
manjem od 20%)
c) davanju suglasnosti za izmjene i dopune izvedbenog plana nastave preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest
Jadrana i Mediterana za akademsku 2017. / 2018. godinu
d) prihvaćanju izmjena i dopuna studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija Mediji i kultura društva i
diplomskih sveučilišnih studija Odnosi s javnostima i Mediji (u opsegu manjem od 20%);
e) potvrdi izvedbenih planova nastave za 2017. / 2018. na Odjelu za komunikologiju
f) obvezi korištenja Nastavničkog portala za nastavnike i vanjske suradnike Sveučilišta u Dubrovniku
6. Donošenje Odluke o izvedbi nastave stranih jezika za studente u okviru međunarodnih programa razmjene
7. Imenovanje dva člana Povjerenstva za učenje na daljinu (E-learning)
8. Donošenje izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.
9. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ivice Pletikosića, s temom „Popis stanovništva
u piranskoj općini 1910. godine” na poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest stanovništva
10. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu
nastupnog predavanja dr. sc. Danijele Jemo, a u okviru postupka njenog izbora u znanstveno – nastavno zvanje docenta
za interdisciplinarno znanstveno područje, izborna polja: tekstilna tehnologija (2.13.) i likovne umjetnosti ( 7.04.)
11. Donošenje odluke o izboru Marija Wokaunna, prim. dr. med. u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana povijest medicine i biomedicinske znanosti
( 3.01.07).
12. Donošenje odluke o izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:
a) dr. sc. Marija Miličevića za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija (2.09.03.)
b) dr. sc. Marije Dragičević za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07.)
13. Donošenje odluke po natječaju (NN 31/17) za prijam jednog zaposlenika na radno mjesto docenta za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04)
14. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Irene Ipšić u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje
humanističkih znanosti, polje povijest (6.04.)
15. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Sande Tešanović u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09).

Ad 1.
Zapisnik sa 140. sjednice Senata održane 24. travnja 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je zapisnik sa 140. sjednice Senata održane 24. travnja 2017.
U raspravi je sudjelovao: D. Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se zapisnik sa 140. sjednice Senata održane 24. travnja 2017. uz ispravak Odluke o davanju suglasnosti za izvedbene planove
(točka 6. dnevnog reda 140. sjednice Senata) u kojoj treba izostaviti studije „Mediji i kultura društva“, „Mediji“, „Odnosi s javnostima“ i
„Povijest Jadrana i Mediterana „ o kojima će se odluka donijeti na ovoj, 141. sjednici Senata.

Ad 2.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 24. travnja do 25. svibnja 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima u razdoblju između dvije sjednice Senata.
Senat je jednoglasno donio

Zaključak

Prima se na znanje izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 24. travnja do 25. svibnja 2017.

Ad 3.
Donošenje odluke o imenovanju prorektora za poslovanje za razdoblje od 1. lipnja 2017. do 30. rujna 2020.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je životopis, prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti te izjava o prihvaćanju
kandidature izv. prof. dr. sc. Nebojše Stojčića – predloženika za Prorektora za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku kao i popis poslova
Prorektora za poslovanje.
Uvodno izvješće dao je rektor N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić izabire se za Prorektora za poslovanje Sveučilišta u Dubrovniku za razdoblje od 1. lipnja 2017. do 30.
rujna 2020.
Popis poslova Prorektora za poslovanje prilaže se ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
U okviru ove točke Dnevnog reda, a na prijedlog D. Ivušića, Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić provest će postupak izbora novog pročelnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na način i u
rokovima propisanim Statutom te, uz funkciju prorektora, obavljati i poslove pročelnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju do
1. listopada 2017. kada će započeti mandat novoizabranom pročelniku.

Ad 4.
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog izmjene i dopune Pravilnika o ustroju radnih mjesta u dijelu koji se odnosi na
radno mjesto Upravitelj stroja na školsko istraživačkom brodu „Naše more“, dopis inspektora broda prof. dr. sc. Željka Kurtele Lučkoj kapetaniji
Dubrovnik, Dopis Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 3. travnja 2017. a u vezi sa zatraženim izdavanjem Uvjerenja o minimalnom
broju članova posade broda i Rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 3. svibnja 2017. o izmjeni upisa o minimalnom broju
članova posade broda u Upisniku javnih brodova Lučke kapetanije Dubrovnik,
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Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
U Pravilnik o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Dubrovniku pod ustrojbenom jedinicom Školsko istraživački brod „Naše more“
umjesto dosadašnjeg radnog mjesta Rukovoditelj odjela u područnoj službi (upravitelj stroja) uvodi se radno mjesto Upravitelj stroja na
školsko istraživačkom brodu „Naše more“ sa sljedećim opisom uvjeta za sklapanje ugovora o radu te popisom i opisom poslova:

NAZIV USTROJSTVENE JEDINICE

ŠKOLSKO-ISTRAŽIVAČKI BROD „NAŠE MORE“
PRIPISANO RADNO MJESTO PO UREDBI:

Rukovoditelj odjela u područnoj službi (upravitelj stroja) –
alternativno:
Položaj II. vrste – voditelj (šef) ispostave (upravitelj stroja)
Radno mjesto III. vrste –tehnički suradnik (upravitelj stroja)

NAZIV RADNOG MJESTA (interno):
NADREĐENO RADNO MJESTO:
POSTOJEĆI BROJ IZVRŠITELJA:
POTREBAN BROJ IZVRŠITELJA:
UVJETI za radno mjesto – rukovoditelj odjela u
područnoj službi :

Upravitelj stroja

UVJETI za radno mjesto II. vrste – voditelj (šef)
ispostave :

•

Zapovjednik broda
1
1
•
završen stručni ili sveučilišni dodiplomski četverogodišnji studij
pomorskog prometa brodostrojarski smjer, ili diplomski sveučilišni
studij pomorskog prometa brodostrojarski smjer,
•
upravitelj stroja sa svjedodžbom: - upravitelj stroja na brodu sa
strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi,
•
najmanje pet godina plovidbe na brodovima u maloj obalnoj,
nacionalnoj ili neograničenoj plovidbi,
•
pokusni rad od 6 mjeseci.

•
•
•
UVJETI za radno mjesto III. vrste – tehnički
suradnik :

•
•
•
•

OPIS POSLOVA:

∼
∼
∼
∼
∼
∼
∼

završen dvogodišnji ili trogodišnji dodiplomski studij pomorskog
prometa brodostrojarski smjer ili preddiplomski trogodišnji studij
pomorskog prometa brodostrojarski smjer,
upravitelj stroja sa svjedodžbom: - upravitelj stroja na brodu sa
strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi,
najmanje sedam godina plovidbe na brodovima u maloj obalnoj,
nacionalnoj ili neograničenoj plovidbi,
pokusni rad od 6 mjeseci.
SSS, brodostrojarski smjer,
upravitelj stroja sa svjedodžbom: - upravitelj stroja na brodu sa
strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi,
najmanje deset godina plovidbe na brodovima u maloj obalnoj,
nacionalnoj ili neograničenoj plovidbi,
pokusni rad od 6 mjeseci.
rukovodi svim poslovima na brodskim sustavima, strojevima i
uređajima,
rukovodi ukrcajem goriva i maziva,
rukovodi stražom i dežurstvom,
rukovodi planiranim održavanjem brodskih sustava, strojeva i
uređaja,
brine o vođenju dnevnika stroja i administracije u svezi sa
sustavima, strojevima i uređajima,
brine o nabavci goriva, maziva, doknadnih dijelova i potrošnog
materijala,
obavlja druge poslove po nalogu zapovjednika broda.
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Ad 5.
Donošenje odluke o:

a) davanju suglasnosti za izmjene i dopune izvedbenih planova nastave za 2017. / 2018. na Odjelu za umjetnost i restauraciju
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Odluke o izmjeni izvedbenog plana nastave na Odjelu za umjetnost i restauraciju za
akademsku 2017. / 2018.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost Odjelu za umjetnost i restauraciju za izmjenu izvedbenog plana diplomskog studija Restauracija i konzervacija (drvo,
papir, tekstil, metal i keramika) za akademsku 2017. / 2018. tako da se za nositeljicu izbornog kolegija „Vrtna umjetnost“ umjesto doc.
dr. sc. Sanje Žaje Vrbica imenuje doc. dr. sc. Mara Marić.

b) prihvaćanju dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest Jadrana i Mediterana (u opsegu manjem od
20%)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je Odluka Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana o dopuni studijskog programa za
akademsku 2017. / 2018. i pozitivno mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređenja kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku za
takvu dopunu studijskog programa.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se dopuna studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest Jadrana i Mediterana tako da se u peti semestar
treće godine studija uvede novi izborni kolegij „Književnost renesanse i baroka u Hrvatskoj“, sa satnicom 30+15+0 i 3 ECTS boda.

c) davanju suglasnosti za izmjene i dopune izvedbenih planova nastave za 2017. / 2018. na studiju Povijest Jadrana i Mediterana
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je Odluka Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana o prihvaćanju izvedbenog plana
nastave za akademsku 2017. / 2018. godinu, Obrazac F 04-12 s unesenim izmjenama i dopunama izvedbenog plana te obrazac F 04-13 –
Evidencija izmjena i dopuna u izvedbenom planu.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Potvrđuje se izvedbeni plan preddiplomskog studija Povijest Jadrana i Mediterana za akademsku 2017. / 2018., a prema odluci Vijeća
studija Povijest Jadrana i Mediterana od 24. svibnja 2017.

d) prihvaćanju izmjena i dopuna studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“ i diplomskih
sveučilišnih studija „Odnosi s javnostima“ i „Mediji“ (u opsegu manjem od 20%)
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 18. svibnja 2017. o izmjenama i
dopunama nastavnog programa sveučilišnog diplomskog studija Odnosi s javnostima (u opsegu manjem od 20%), Odluka Stručnog vijeća Odjela
za komunikologiju od 18. svibnja 2017. o izmjenama i dopunama nastavnog programa sveučilišnog diplomskog studija Mediji (u opsegu manjem
od 20%), Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 18. svibnja 2017. o izmjenama i dopunama nastavnog programa sveučilišnog
preddiplomskog studija Mediji i kultura društva (u opsegu manjem od 20%) te pozitivno mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređenja kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku za izmjene i dopune studijskog programa.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskih programa (u opsegu manjem od 20%) na Odjelu za komunikologiju kako slijedi:
1. Na studijskom programu preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“ uvode se dva nova izborna kolegija, i to:
- „Osnove marketinga“ (II. godina studija, III. semestar, satnica: 30+0+0, 3 ECTS boda)
- „Popularna kultura“ (III. godina studija, VI. semestar, satnica: 30+0+0, 3 ECTS boda)
2. Na studijskom programu diplomskog sveučilišnog studija „Mediji“:
- obvezni kolegij „Uvod u znanstveno-istraživački rad“ s dosadašnjom satnicom 30+15+0 i 6 ECTS bodova, premješta se iz III.
semestra u I. semestar uz povećanje satnice na 45+15+0, uz pripadajuće korekcije i prilagodbe syllabusa kolegija
- obvezni kolegij „Javni mediji“ premješta se iz I. u III. semestar.
3. Na studijskom programu diplomskog sveučilišnog studija „Odnosi s javnostima“:
- obvezni kolegij „Uvod u znanstveno-istraživački rad“ s dosadašnjom satnicom 30+15+0 i 6 ECTS bodova premješta se iz III. u I.
semestar uz povećanje satnice na 45+15+0, uz pripadajuće korekcije i prilagodbe syllabusa kolegija,
- kolegiju „Odnosi s javnostima u organizaciji“ mijenja se status iz obveznog u izborni kolegij,
- kolegiju „Socijalna psihologija“ (3 ECTS) smanjuje se satnica s 30+15+0 na 15+15+0,
- kolegiju „Radionica: Interno komuniciranje“ (3 ECTS) smanjuje se satnica sa 15+30+0 na 0+30+0
- obvezni kolegiji „Izborne kampanje“ sa satnicom 30+15+0 (6 ECTS) premješta se iz II. u III. semestar
- izborni kolegij „Odnosi s javnostima i lobiranje“, sa satnicom 15+30+0 (3 ECTS) premješta se iz III. u II. semestar
- uvodi se novi izborni kolegij „Filmska umjetnost“ sa satnicom 30+0+0 i 3 ECTS u I semestar I. godine studija
- kolegij „Korporativno komuniciranje“ sa satnicom 30+15+0 umjesto dosadašnjih 3 ECTS boda imat će 6 ECTS-a
e) potvrdi izvedbenih planova nastave za 2017. / 2018. na Odjelu za komunikologiju
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljeni su obrasci F 04-12 – Izvedbeni plan nastave s unesenim izmjenama i dopunama za akademsku
2017. / 2018. godinu, a za preddiplomski studij „Mediji i kultura društva te diplomske studije „Odnosi s javnostima“ i „Mediji“.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Potvrđuju se izvedbeni planovi studija „Mediji i kultura društva“, „Mediji“ i „Odnosi s javnostima“ za akdemsku 2017. / 2018. prema
odlukama Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 18. svibnja 2017.
Izvedbeni planovi prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
f) obvezi korištenja Nastavničkog portala za nastavnike i vanjske suradnike Sveučilišta u Dubrovniku
Usmeno uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
U raspravi su sudjelovali: M. Pečarević, S. Uskoković, P. Maldini, M. Brailo, N. Stojčić, T. Bilas i N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Nastavnici i vanjski suradnici Sveučilišta u Dubrovniku, u okviru svojih obveza u vezi s nastavom i provedbom ispita, obvezuju se
koristiti Nastavnički portal.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6.
Donošenje Odluke o izvedbi nastave stranih jezika za studente u okviru međunarodnih programa razmjene
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o nastavi stranih jezika za studente u okviru međunarodnih programa
razmjene.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
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Senat je jednoglasno donio

Odluku
o izvedbi nastave stranih jezika za studente u okviru međunarodnih programa razmjene
1. Ovom Odlukom uređuje se izvedba nastave stranih jezika za studente u okviru međunarodnih programa razmjene na odjelima i
studijima Sveučilišta u Dubrovniku.
2. Nastavnici stranih jezika Sveučilišta u Dubrovniku, uz prethodnu suglasnost Vijeća Centra za jezike, podnose prijavu (na obrascu F04
– 15 E) za izvedbu nastave stranog jezika vijeću sveučilišnog odjela gdje će se nastava izvoditi, a prijava se podnosi istovremeno s
prijavom (hrvatskog) sylabusa kolegija u okviru izvedbenog plana nastave za sljedeću akademsku godinu (obrazac F 04-15).
3. Za nastavu stranog jezika mogu se, u pravilu, prijaviti kolegiji stranih jezika na A1, A2 i B1 razini, a koji su dio važećeg nastavnog
programa na Sveučilištu u Dubrovniku.
4. Nastava stranog jeziku u smislu ove odluke u pravilu se izvodi za strane studente u okviru međunarodnih programa studentske
razmjene ali se i hrvatski studenti mogu prilikom upisa studijske godine prijaviti za pohađanje nastave iz kolegija za koje je utvrđena
takva mogućnost, uz sljedeće uvjete:
- da taj kolegij nije u nastavnom planu sveučilišnog odjela odnosno studija na kojemu je hrvatski student upisan,
- da je za kolegij stranog jezika prijavilo najmanje pet stranih studenata,
- da student ima potrebnu razinu znanja stranog jezika na kojem će se izvoditi kolegij tako da može nesmetano pratiti nastavu i polagati
ispit, a o čemu je student dužan priložiti odgovarajući dokaz.
5. Izvedba nastave stranog jezika povjerava se nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku izabranim u odgovarajuće nastavno ili znanstveno
– nastavno zvanje u području humanističkih znanosti, polju filologija.
6. Ako je nastavnik uredno održao nastavu u smislu ove Odluke, nakon završenog semestra dodijelit će mu se jednokratna novčana
naknada u neto iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pettisućakuna) osim ako se radi o:
- nastavniku koji nema punu normu u redovitoj nastavi,
- kolegijima koji se izvode na B2 i višoj razni pa strani studenti mogu pratiti nastavu sa hrvatskim studentima u okviru redovitog
nastavnog plana i programa.
7. Evidenciju o održanoj nastavi i evidenciju o o nazočnosti studenata, uz nastavnika supotpisuje čelnik sastavnice te dostavlja
prorektoru za studije i studente. Prorektor 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.
8. Iznimno od odredbe točke 2. ove Odluke, nastavnici stranih jezika koji žele izvoditi nastavu u smislu ove odluke u akakdemskoj 2017. /
2018., obvezuju se dostaviti prijavu voditeljici Centra za jezike najkasnije do 1. lipnja 2017.
9. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od akademske 2017. / 2018. , a vrijedi do opoziva ili donošenja nove
odluke.

Ad 7.
Imenovanje dva člana Povjerenstva za učenje na daljinu (E-learning)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odjela za elektrotehniku i računarstvo o imenovanju predstavnice tog odjela u
Povjerenstvo za učenje na daljinu (e-learning) i prijedlog Odluke o imenovanju dva člana u Povjerenstvo za učenje na daljinu.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
U raspravi je sudjelovala M. Mirošević.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Ines Obradović, mag. ing. comp. i dr. sc. Lucijana Leoni, viši predavač, imenuju se za članove Povjerenstva za učenje na daljinu
(osnovanog na 140. sjednici Senata održanoj 24. travnja 2017.).
2. Povjerenstvo za učenje na daljinu zaduženo je provedbu, implementaciju i praćenje provedbe mjera i aktivnosti usmjerenih
prema uspješnoj primjeni sustava učenja na daljinu na Sveučilištu, u skladu sa važećim strateškim dokumentima i općim aktima
Sveučilišta u Dubrovniku, te primjerima dobre prakse u Europskom prostoru visokog obrazovanja.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Ad 8.
Donošenje izmjena i dopuna Plana nabave za 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za
2017.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
U raspravi je sudjelovao N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjenama i dopunama Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2017.
1. U Planu nabave za 2017. godinu, u dijelu nabava jednostavne vrijednosti, nabava pod rednim brojem 36. „Promidžbeni
materijali“ u dijelu procijenjena vrijednost nabave (iznos bez PDV-a) navod „140.000,00“ mijenja se i sada glasi „110.000,00“, a u
dijelu planirana vrijednost nabave (iznos s PDV-om) navod „175.000,00“ mijenja se i sada glasi „125.000,00“.
2. U Planu nabave za 2017. godinu, u dijelu nabava jednostavnevrijednosti, nabava pod rednim brojem 73. „Destilatori za
potrebe laboratorija za fizikalno kemijska ispitivanja Zavoda za mediteranske kulture“ u dijelu procijenjena vrijednost nabave
(iznos bez PDV-a) navod „130.000,00“ mijenja se i sada glasi „60.000,00“, a u dijelu planirana vrijednost nabave (iznos s PDV-om)
navod „162.500,00“ mijenja se i sada glasi „75.000,00“.
3. U Planu nabave za 2017. godinu, u dijelu nabava jednostavne vrijednosti, dodaje se stavka „Sustav za navodnjavanje vrtova“
procijenjene vrijednosti 65.000,00 kuna bez PDV-a, to jest planirane vrijednosti 81.250,00 kuna s PDV-om.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku.

Ad 9.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Ivice Pletikosića, s temom „Popis stanovništva u piranskoj
općini 1910. godine” na poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest stanovništva
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog voditelja poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva akademika
Nenada Vekarića za imenovanje povjerenstva za ocjenu doktorskog rada.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pristupnika Ivice Pletikosića s temom „Popis stanovništva u piranskoj općini 1910.
godine“ pod mentorstvom profesora emeritusa Miroslava Bertoše u sastavu:
prof. dr. sc. Anđelko Akrap, predsjednik (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan, član (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i
izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, član (Hrvatsko katoličko sveučilište).

Ad 10.
Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja dr. sc. Danijele Jemo, a u okviru postupka njenog izbora u znanstveno – nastavno zvanje docenta za interdisciplinarno
znanstveno područje, izborna polja: tekstilna tehnologija (2.13.) i likovne umjetnosti ( 7.04.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju za imenovanje Povjerenstva za
ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Danijele Jemo, Odluka Matičnog odbora za
interdisciplinarno područje (znanost, umjetnost) o izboru dr. sc. Danijele Jemo u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u interdisciplinarnom
području i prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, a u okviru postupka izbora u znanstveno nastavno zvanje dr. sc. Danijele Jemo.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
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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. Danijele Jemo u znanstveno-nastavno zvanje docenta u interdisciplinarnom području znanosti (izborna
polja: 2.13. tekstilna tehnologija i 7.04. likovna umjetnost), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 6 od 20. siječnja 2016.,
u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar, predsjednica (Tekstilno-tehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
- izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele, član
- doc. dr. sc. Denis Vokić, član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidatkinja uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u znanstvenonastavno zvanje docenta u interdisciplinarnom području znanosti (izborna polja: 2.13. tekstilna tehnologija i 7.04. likovna
umjetnost), ocijeniti nastupno predavanje te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.

Ad 11.
Donošenje odluke o izboru Marija Wokaunna, prim. dr. med. u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine
i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana povijest medicine i biomedicinske znanosti ( 3.01.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je izvješće Povjerenstva o provjeri ispunjavanja uvjeta Rektorskog zbora o nužnim uvjetima
za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora Maria Wokaunna, prim. dr. med. u naslovno nastavno zvanje predavača i Zapisnik o
održanom nastupnom predavanju.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mario Wokaunn, prim. dr. med., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje
temeljne medicinske znanosti, grana povijest medicine i biomedicinske znanosti ( 3.01.07) na Sveučilištu u Dubrovniku.

Ad 12.
Donošenje odluke o izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:
a) dr. sc. Marija Miličevića za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija (2.09.03.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, u vezi s postupkom izbora doc. dr. sc. Marija Miličevića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora, dostavljeno je Izvješće Stručnog povjerenstva Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu s mišljenjem i
prijedlogom, Odluka Fakultetskog vijeća FER-a te Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnike i računarstva.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Mario Miličević izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje tehničkih znanosti,
polje računarstvo, grana obradba informacija (2.09.03.) na Sveučilištu u Dubrovniku.

b) dr. sc. Marije Dragičević za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, u vezi s postupkom izbora doc. dr. sc. Marije Dragičević u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje ekonomije i Mišljenje Fakultetskog vijeća
Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji Sveučilišta u Rijeci.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Marija Dragičević izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07.) na Sveučilištu u Dubrovniku.
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Ad 13.
Donošenje odluke po natječaju (NN 31/17) za prijam jednog zaposlenika na radno mjesto 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. Marinka Marića u znanstveno zvanje znanstvenog
suradnika, Odluka Senata Sveučilišta u Dubrovniku o njegovom izboru u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta i Izvješće Povjerenstva za
provedbu postupka po natječaju za prijam jednog zaposlenika u znanstveno nastavnom zvanju na radno mjesto docenta za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Marinko Marić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje povijest, na Sveučilištu u Dubrovniku.
S dr. sc. Marinkom Marićem sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Ad 14.
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Irene Ipšić u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za 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. Irene Ipšić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika,
Izvješće Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) za izbor dr. sc. Irene Ipšić u znanstveno nastavno zvanje
docenta i Izvješće Povjerenstva za ocjenu njenog nastupnog predavanja.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Irena Ipšić izabire se u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest
(6.04.) na Sveučilištu u Dubrovniku.

Ad 15.
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Sande Tešanović u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine
i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljnih medicinskih
znanosti, kliničkih medicinskih znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, dentalne medicine i farmacije o izboru dr. sc. Sande Tešanović u
znanstveno zvanje znanstvene suradnice, Izvješće Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta)za izbor dr. sc.
Sande Tešanović u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta i Izvješće Povjerenstva za ocjenu njenog nastupnog predavanja.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Sanda Tešanović izabire se u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina (3.02.09) na Sveučilištu u Dubrovniku.
Zaključeno u 13,45 sati.
Nakon završetka rada po točkama Dnevnog reda 141. sjednice Senata, rektor je ukratko izvjestio Senat o planiranom smanjivanju broja vanjskih
suradnika na studiju Povijest Jadrana i Mediterana, izboru dr. sc. Srećka Krile u znanstveno zvanje u polju računarstva te problematici izbora
nastavnika u dva znanstvena područja ili znanstvena polja, te o događanjima u vezi sa zaključkom donesenim na prošloj sjednici o zahtjevu za
dodjelu kolegija doc. dr. sc. Ivoni Milić Beran.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik
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