124. sjednica, održana 27. listopada 2015.
Senat je primio na znanje izvješće o provedenim upisima na preddiplomske i diplomske
studije u akademskoj 2015. / 2016. godini. Primljena je na znanje informacija o akreditaciji
stručnih studija na Sveučilištu u Dubrovniku koju je provelo stručno povjerenstvo Agencije za
znanost i visoko obrazovanje. Donesena je odluka o sklapanju ugovora o izvansudskoj
nagodbi s Općom bolnicom Dubrovnik. Senat je prihvatio prijedlog Ugovora o punoj
subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih
troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015. /
2016., 2016. / 2017. i 2017. / 2018. Donesena je odluka o imenovanju Ivice Đurđevića
Tomaša, dipl. ing., višeg predavača za voditelja preddiplomskog studija Nautika, doc. dr. sc.
Nikše Koboevića za voditelja preddiplomskog studija Brodostrojarstvo, doc. dr. sc. Mate
Jurjevića za voditelja preddiplomskog studija Pomorske tehnologije jahta i marina i izv. prof.
dr. sc. Mara Jelića za voditelja diplomskog studija Pomorstvo. Donesena je odluka o uvjetima
za izdavanje dozvole nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku za sudjelovanje u izvedbi
nastave na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske u akademskoj
2015. / 2016. godini. Raspisan je natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij
„Upravljanje marketingom u turizmu“ za akademsku 2015. / 2016. godinu. Prihvaćen je
prijedlog za imenovanje Vijeća poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ i upućen Sveučilištu u Zagrebu na daljnje postupanje. Prihvaćen je prijedlog
Skupštine Studentskog zbora za reviziju financijskog plana Studentskog zbora za 2015.
godinu. Raspisan je natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto jednog
redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
računarstvo, grana obradba informacija (2.09.03). Donesena je odluka o ponovnom izboru dr.
sc. Marije Gjurašić u nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana germanistika (6.03.05). Mr. sc. Sanda Kapetanović izabrana je
u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana financije (5.01.02). Donesena je odluka o prijamu Sanje Zoranić, dipl. med.
techn. na radno mjesto predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje
kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31). Donesene su odluke o utvrđivanju
teme, vremena i mjesta održavanja nastupnog predavanja dr. sc. Adriane Lipovac, u okviru
njenog izbora u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znastveno područje
tehničke znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije (2.03.05) i dr. sc. Ane
Portolan, u okviru njenog izbora u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
znastveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07).
Imenovano je povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Morene Milić, u okviru
postupka njenog izbora u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana anesteziologija i
reanimatologija (3.02.01).

