121. sjednica, održana 18. svibnja 2015.
Donesena je odluka o dodjeli potpora 1. i 2. za znanstvena istraživanja po drugom pozivu za
2014. godinu. Prihvaćena je Odluka o izvođenju nastave na stranom jeziku za akademsku
2014./2015. i 2015./2016. godinu. Primljena je na znanje informacija u vezi s izvedbom
nastave i provedbom ispita za Erasmus studente. Donesena je odluka o otpisu osnovnih
sredstava prema prijedlogu Središnjeg povjerenstva za popis imovine. Donesena je odluka o
otpisu službenog osobnog vozila Opel Zafira. Prihvaćeno je izvješće o unutarnjoj prosudbi
sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2014. godinu.
Primljeno je na znanje izvješće s 1. nadzorne ocjene sustava upravljanja kvalitetom sukladno
zahtjevima norme ISO 9001:2008. Prihvaćen je prijedlog Vijeća preddiplomskog stručnog
studija Financijski menadžment o pokretanju specijalističkog diplomskog
studija iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, grana financije. Doc.
dr. sc. Marija Benić Penava imenovana je za voditeljicu novog studija Povijest Jadrana i
Mediterana za razdoblje od 1. lipnja 2015. do 30. svibnja 2017. Imenovano je Povjerenstvo za
ocjenu doktorskog rada pristupnika Gorana Cvjetinovića, s temom „Karika obavještajne
mreže Dubrovačke Republike; Kultura samozaštite – Denuncijacije Malom vijeću (17401799)“ u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, redoviti profesor, Filozofski fakultet Sveučilišta
u Splitu, predsjednik, dr. sc. Zdenka Janeković-Roemer, znanstvena savjetnica, Zavod za
povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, članica i prof. dr. sc. Marko Trogrlić, redoviti
profesor, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, član. Dr. sc. Jakša Bolotin izabran je u
znanstveno zvanje i na radno mjesto višega znanstvenog suradnika iz znanstvenog područja
prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne znanosti, grana znanost o moru. Dr. sc. Meri
Šuman Tolić izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorandice za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije. Dr. sc. Zorica
Krželj Čolović izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorandice za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment.
Dr. sc. Danijela Jemo izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tekstilna tehnologija. Dr. sc. Stijepo Letunić
izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
interdisciplinarnih znanosti, polje ekonomija i filozofija. Dr. sc. Joško Sindik izabran je u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija. Donesena je odluka o temi i
terminu održavanja nastupnog predavanja dr. sc. Denisa Čerimagića u okviru postupka izbora
u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicina i
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija, i mr. sc. Ivane Kraljević
Radalj u okviru postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavačice za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije. Imenovano je Povjerenstvo u
sastavu: prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila, predsjednik, prof. dr. sc. Siniša Tatalović, član, i prof. dr.
sc. Mirko Bilandžić, član, za ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka izbora dr. sc.
Marijane Musladin u znanstveno-nastavno zvanje docentice za znanstveno područje društvene
znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost. Raspisan je
natječaj za prijam u radni odnos jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto predavača za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana
sestrinstvo. Raspisani su natječaji za izbor u naslovno znanstveno–nastavno zvanje docenta
za: znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana
oftamologija; znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana anesteziologija i reanimatologija te znanstveno područje biomedicina i
zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, grana urologija. Imenovano je Povjerenstvo za
provedbu postupka po natječaju za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno

područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije, u sastavu: doc. dr. sc. Ivo
Šperanda, predsjednik, doc. dr. sc. Perica Vojinić, član, i doc. dr. sc. Dara Ljubić, članica.

