112. sjednica, održana 5. svibnja 2014.

Primljena je na znanje informacija o recertifikaciji sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001.
Primljena je na znanje informacija o poslovanju MARIBIC-a u 2013. godini. Donesen je
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studijima i studiranju. Na prijedlog Odjela za
umjetnost i restauraciju donesena je odluka da se u akademskoj 2014./2015. godini ne upisuju
studenti u prvu godinu preddiplomskih studija na smjerove metal i keramika na studiju
Restauracija i konzervacija. S tim u vezi donesena je odluka o izmjenama i dopunama
natječaja za upis u akademskoj 2014./2015. godini. Donesena je odluka o otpisu osnovnog
sredstva – osobnog automobila Fiat Fiorino 1.7 DS. Utvrđen je datum obrane i imenovano je
Povjerenstvo za obranu doktorskog rada Marinka Marića u sastavu: prof. dr. sc. Božena
Vranješ-Šoljan (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), predsjednica, prof. dr. sc. Anđelko
Akrap (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), član i dr. sc. Robert Skenderović
(Hrvatski institut za povijest Zagreb), član. Dana je suglasnost za obavljanje preinaka na
nekretninama na Bistrini poradi izgradnje prilaznoga puta. Odobreno je tiskanje knjige izv.
prof. dr. sc. Tihomira Lukovića i Uwe Leberfromm-a Controlling, planom do cilja – druga
knjiga, kao udžbenika Sveučilišta u Dubrovniku u nakladi od 300 primjeraka. Imenovano je
Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Ivane Palunko u okviru postupka
njezinog izbora u znanstveno– nastavno zvanje docentica za znanstveno područje prirodnih
znanosti, polje elektrotehnika, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Damir Žanko, predsjednik, prof. dr.
sc. Vedran Batoš, član, i izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević, član. Imenovano je Povjerenstvo
za provedbu dijela postupka izbora (nastavna komponenta) dr. sc. Marijane Pećarević u
znanstveno-nastavno zvanje docentice za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivreda (agronomija), grana: ekologija i zaštita okoliša (4.01.03), u sastavu: doc. dr. sc.
Ana Bratoš Cetinić, predsjednica, doc. dr. sc. Sanja Tomšić, član, i doc. dr. sc. Josip Mikuš,
član. Na prijedlog Odjela za komunikologiju, donesena je odluka o raspisivanju natječaja za
izbor jednog nastavnika/nastavnice u znanstveno–nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti (6. 03.
18). Na prijedlog Pomorskoga odjela raspisan je natječaj za izbor jednog
nastavnika/nastavnice u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija (5.01.03). Na
prijedlog Vijeća stručnog studija Sestrinstvo raspisan je natječaj za izbor jednog
nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno–nastavno zvanje izvanrednog profesora za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana
kirurgija (3.02.10).

