133. sjednica, održana 20. srpnja 2016.
Prihvaćen je Projektni plan nabave i Početni plan zahtjeva za nadoknadom sredstava u okviru
dokumentacije za provedbu ugovora o bespovratnim sredstvima za projekt „Kompleks
studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“. Senat je ovlastio rektoricu Sveučilišta u
Dubrovniku prof. dr. sc. Vesnu Vrtiprah za unos izmjena i dopuna dokumenata u skladu s
naputcima iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske
unije (SAFU). Prof. dr. sc. Mateo Milković je na osobni zahtjev razrješen dužnosti voditelja
Projektnoga tima za pripremu i provedbu investicije „Kompleks studentskog doma Sveučilišta
u Dubrovniku“, a za novog voditelja imenovan je mr. sc. Marko Potrebica. Branko Putica,
dipl. iur. na osobni zahtkjev razrješen je dužnosti člana Projektnog tima za nabavu, a
imenovana je Marija Žuvelek, mag. oec. Donesene su: Odluka o rebalansu financijskoga
plana za 2016. godinu i Odluka o izmjenama i dopunama plana javne nabave za 2016.
godinu. Potvrđeni su pročelnici odjela za mandatno razdoblje od dvije godine počevši od 1.
listopada 2016. i to: doc. dr. sc. Nebojša Stojčić (Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju),
izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević (Odjel za elektrotehniku i računarstvo), doc. dr. sc.
Marijana Pečarević (Odjel za akvakulturu) i doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica (Odjel za umjetnost
i restauraciju) te ravnatelj Instituta za more i priobalje dr. sc. Nenad Jasprica, znanstveni
savjetnik. Donesene su odluke o imenovanju voditelja studija i članova vijeća stručnih studija
„Sestrinstvo“ „Kliničko sestrinstvo“, „Financijski menadžment“ i „Hotelijerstvo,
restoraterstvo i gastronomija“. Za voditeljice studija imenovane su: Sanja Zoranić, dipl. med.
techn. („Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“), doc. dr. sc. Perica Vojinić („Financijski
menadžment) i doc. dr. sc. Ana Portolan („Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“).
Raspisan je natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija za akademsku 2016./2017. godinu.
Raspravljeno je i primljeno na znanje Godišnje izvješće o znanstvenoj djelatnosti na
Sveučilištu u Dubrovniku za 2015. godinu. Odbijena je zamolba Privatne gimnazije i
turističko-ugostiteljske škole Jure Kuprešak iz Zagreba za mentorstvo Sveučilišta u
Dubrovniku u svrhu provođenja postupka inicijalne akreditacije za obavljanje djelatnosti
visokog obrazovanja Visoke škole za gastronomiju i turističko-hotelijerski menadžment
Zagreb (u osnivanju). Senat je primio na znanje tumačenje Ministarstva znaosti, obrazovanja i
sporta kojim se utvrđuje da se zaposlenici Sveučilišta u Dubrovniku ne mogu na svom
matičnom visokom učilištu birati u naslovna zvanja bez obzira na kojem su radnom mjestu
zaposleni. Utvrđena je rang lista po II. pozivu za dodjelu sredstava potpora znanstvenim
istraživanjima 2 za 2015. godinu. Dr. sc. Lucia Emanuele izabrana je u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto izvanredne profesorice za znanstveno područje prirodnih
znanosti, polje kemija, grana organska kemija (1.04.05). Dr. sc. Ivan Vilović izabran je u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednoga profesora za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05). Dr. sc. Ivona
Milić Beran izabrana je u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija
(5.01.03). Raspisan je natječaj za izbor po jednog nastavnika u: znanstveno–nastavno zvanje i
na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana telekomunikacijski i poštanski promet
(2.12.03); znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) grana ribarstvo (4.01.14 );
znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje politologija, grana komparativna politika (5.03.03); znanstveno–
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
tehnologija prometa i transporta, grana pomorski i riječni promet (2.12.02); znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje

ekonomija, grana
marketing (5.01.12) i znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i
svjetska moderna i suvremena povijest (6.04.04). Donesena je odluka o raspisivanju natječaja
za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto po jednog izvšitelja na određeno vrijeme, s
punim radnim vremenom i to: poslijedoktoranda za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje povijest (6.04) i asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
elektrotehnika (2.03). Nije prihvaćen prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za sklapanje
ugovora o radu s jednim nastavnikom na radnom mjestu profesora visoke škole u trajnom
zvanju za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, grana
materijali (2.15.03). Imenovano je Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Silve
Hećimović Katušić u okviru njezina postupka za izbor u naslovno znanstveno-nastavno
zvanje docentice za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje temeljne
medicinske znanosti, grana neuroznanost (3.01.08).

