105. sjednica Senata, održana 23. rujna 2013.
Donesena je odluka o dodjeli zahvalnica u povodu 10. godišnjice od osnivanja Sveučilišta u
Dubrovniku. Za osobit doprinos osnivanju i razvoju Sveučilišta u Dubrovniku zahvalnica se
dodjeljuje Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, Agenciji za znanost i visoko
obrazovanje, Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Gradu Dubrovniku, Institutu Ruđer
Bošković, Dubrovačkoj biskupiji i Studentskom zboru Sveučilišta u Dubrovniku. Za osobit
doprinos osnivanju i razvoju Sveučilišta u Dubrovniku zahvalnica se dodjeljuje prof. dr. sc.
Mateu Milkoviću, rektoru Sveučilišta u Dubrovniku u razdoblju od 1. listopada 2003. do 30.
rujna 2012. Zahvalnice se dodjeljuju studentima koji su svojim uspjesima promovirali
Sveučilište u Dubrovniku: Mihovilu Španji, plivaču i studentu diplomskog studija Odnosi s
javnostima, Maru Jokoviću, vaterpolistu i studentu diplomskog studija Poslovna ekonomija,
sveučilišnoj klapi Kaše, te Marijanu Žitniku i Lukši Jakobušiću, studentima računarstva.
Primljena je na znanje informacija o iskazanom interesu za upise u rujanskom roku. Donesen
je Pravilnik o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku.
Doneseni su: Pravilnik o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Sveučilišta u Dubrovniku i Pravilnik o postupku vrednovanja studijskih programa na
Sveučilištu u Dubrovniku. Prihvaćena je Odluka o raspodjeli sredstava subvencije
participacije redovitih studenata i troškova studija u akademskim godinama 2013./2014. i
2014./2015. Donesena je Odluka o izvedbi nastave nastavnika Sveučilišta u Dubrovniku na
drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan nje u akademskoj 2013./2014. godini. Potvrđen
je izbor dr. sc. Matka Bupića, doc., za pročelnika Pomorskog odjela za mandatno razdoblje od
dvije godine počevši od 1. listopada 2013. Donesena je odluka o pokretanju
interdisciplinarnog međunarodnog časopisa „Legat“, koji će objavljivati radove iz
humanističkog i umjetničkog područja. Taj će se časopis tiskati u dva broja godišnje počevši
od 2014. godine, a za glavnu urednicu časopisa imenovana je doc. dr. sc. Sandra Uskoković.
Perica Domijan, prof., izabrana je u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za
znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04). Dr.
sc. Rade Garić izabran je u suradničko zvanje i radno mjesto višeg asistenta za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija (1.05.04). Dr. sc. Katja Bakija
primljena je u radni odnos i izabrana u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest
književnosti (6.03.18.). Imenovano je Povjerenstvo za obranu doktorskog rada Marije
Gjurašić, prof., pod nazivom „Općina Babino Polje na otoku Mljetu prema austrijskom
katastru Franje I. iz 1837“. godine, na poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest
stanovništva u sastavu: prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan, predsjednica (Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu), akademik Nenad Vekarić, član (Zavod za povijesne znanosti
u Dubrovniku), i dr. sc. Robert Skenderović, član (Hrvatski institut za povijest). Utvrđeno je
da će se obrana doktorskog rada održati 27. rujna 2013. u Zavodu za povijesne znanosti u
Dubrovniku. Imenovano je Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju objavljenome u
„Narodnim novinama“ od 22. srpnja 2013. za izbor jednog zaposlenika u suradničko zvanje i
na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01),
u sastavu: dr. sc. Martin Lazar, doc., predsjednik, dr. sc. Ivona Milić Beran, članica, i dr. sc.
Ivan Vilović, doc.,član. Raspisan je natječaj 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). Raspisan je natječaj za
izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06). Raspisan je natječaj za izbor u
zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje matematika, grane matematička analiza (1.01.04) i
primijenjena matematika i matematičko modeliranje (1.01.07). Raspisani su natječaji za izbor
u naslovna nastavna zvanja po jednog višeg predavača za: znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, znanstveno polje temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana fiziologija
čovjeka (3.01.04), predmeti: Fiziologija, Patofiziologija; znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina
(3.02.09), predmet Klinička medicina I.; znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana javno zdravstvo
(3.03.02), predmeti: Javno zdravstvo I. i Javno zdravstvo II.; znanstveno područje društvenih
znanosti, polje psihologija, grana klinička i zdravstvena psihologija (5.06.05), predmeti:
Razvojna psihologija, Komunikacijske vještine, Zdravstvena psihologija, Psihološki pristup
onkološkom bolesniku i Psihologija boli. Raspisan je natječaj za reizbor jednog
nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana
interna medicina (3.02.09), predmet Klinička propedeutika.

