106. sjednica, održana 22. listopada 2013.
Raspravljen je prijedlog Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH i doneseno je
mišljenje koje se upućuje Vladi RH. Primljena je na znanje informacija o Zakonu o
izmjenama i dopunama Zakona o znanosti i visokom obrazovanju, koji je objavljen u
Narodnim novinama, broj 94/13. Raspravljena je informacija o konačnim rezultatima upisa u
I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku 2013./2014. Donesena je odluka
o pokretanju postupka za osnivanje stručnog preddiplomskog studija hotelijerstva,
restoraterstva i gastronomije po inicijativi Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more
Grada Dubrovnika. Raspravljeni su rezultati Samoanalize nastavnika o nastavnim
aktivnostima u akademskoj 2012./2013. Donesena je odluka o imenovanju voditeljâ studija na
Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2013./2014. godinu. Izv. prof. dr.
sc. Maro Jelić, imenovan je za voditelja diplomskoga studija Pomorstvo; Ivica Đurđević–
Tomaš, viši predavač, za voditelja preddiplomskoga studija Nautika; doc. dr. sc. Nikša
Koboević za voditelja preddiplomskoga studija Brodostrojarstvo a doc. dr. sc. Mate Jurjević
za voditelja preddiplomskoga studija Pomorske tehnologije jahta i marina. Donesena je
odluka o imenovanju Knjižničnoga odbora Sveučilišta u Dubrovniku u sastavu: prof. dr. sc.
Vladimir Lipovac, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost, predsjednik, Maris
Sjekavica, diplomirana knjižničarka, članica, Ane Pujo, diplomirana knjižničarka, članica.
Knjižnični odbor imenovan je za razdoblje od dvije godine. Dean Kontić, prof., izabran je u
nastavno zvanje višeg predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
kineziologija, grana kineziologija sporta (5.10.02). Andrej Novak, mag. math., izabran je u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje
matematika (1.01). Dr. sc. Ambroz Čivljak izabran je u naslovno znanstveno–nastavno zvanje
docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana matematička
analiza (1.01.04) na Sveučilištu u Dubrovniku. Na prijedlog Odjela za komunikologiju
donesena je Odluka o raspisivanju natječaja za prijam u radni odnos jednog
zaposlenika/zaposlenice te izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje
društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, grana odnosi s javnošću
(5.04.05). Imenovano je Povjerenstvo za provedbu postupka na natječaju za prijam u radni
odnos, izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda jednog
zaposlenika/zaposlenice za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomija (5.01) za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija
(5.01) u sastavu: doc. dr. sc. Matko Bupić, predsjednik, doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž,
članica, i izv. prof. dr. sc. Željko Kurtela, član.

