107. sjednica, održana 26. studenoga 2013.
Primljena je na znanje informacija o novom Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj
139/13. Donesen je Pravilnik o raspodjeli sredstava iz Ugovora o namjenskome
višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i
2015. Senat kao svoja stručna tijela imenovao je dva peteročlana povjerenstva za dodjelu
sredstava za institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti. U Povjerenstvo za znanstvena
područja prirodnih, tehničkih, biomedicinskih i biotehničkih znanosti imenovani su: doc. dr.
sc. Martin Lazar, prof. dr. sc. Branko Glamuzina, izv. prof. dr. sc. Nenad Jasprica, izv. prof.
dr. sc. Marija Mirošević i doc. dr. sc. Jadran Šundrica. U Povjerenstvo za znanstvena područja
društvenih, humanističkih i umjetničkih znanosti imenovani su: izv. prof. dr. sc. Mato
Brautović, prof. dr. sc. Branka Milošević Pujo, doc. dr. sc. Iris Lončar, doc. dr. sc. Natalia
Stagl Škaro i doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica. Donesena je Odluka o provedbi redovitoga
godišnjeg popisa imovine Sveučilišta (inventuri) i imenovanju Povjerenstava za provedbu
popisa. Raspisan je natječaj i utvrđen upisni kapacitet te uvjeti za upis u I. godinu sveučilišnih
preddiplomskih i stručnih preddiplomskih studija za akademsku 2014./2015. godinu.
Donesena je Odluka o izvođenju nastave na stranom jeziku za akademsku 2013./2014.
godinu. Anto Kajinić, red. prof., izabran je u umjetničko - nastavno zvanje i radno mjesto
redovitog profesora u trajnom zvanju za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana
slikarstvo (7.04.03). Donesena je Odluka o prijamu dr. sc. Ivice Benića u radni odnos i o
njegovu izboru u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija (5.01). Đivo Ban, prof., ponovno je
izabran u nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
kineziologija, grana kineziološka rekreacija (5.10.04). Donesena je odluka o temi i datumu
održavanja nastupnog predavanja i imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
Nikoline Lubura Luetić, prof., u postupku njezina izbora u nastavno zvanje i na radno mjesto
predavačice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika
(6.03.06). Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja Nikoline Lubura Luetić imenovano je
u sastavu: mr. sc. Ivana Nakić Lučić, prof., predavačica, predsjednica, Martina Hrnić, univ.
spec., predavačica, članica, i mr. sc. Lucijana Leoni, viša predavačica, članica. Donesena je
odluka o temi i datumu održavanja nastupnog predavanja i imenovanju Povjerenstva za
ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Iris Mihajlović, u okviru postupka njezina izbora u
znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana turizam i trgovina (5.01.07). Povjerenstvo za ocjenu
nastupnog predavanja imenovano je u sastavu: prof. dr. sc. Nikola Knego, predsjednik, doc.
dr. sc. Marija Dragičević, članica, doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, članica. Imenovano je
Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju za prijam u radni odnos jednog
zaposlenika/zaposlenice te izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti,
grana odnosi s javnošću (5.04.5) u sastavu: doc. dr. sc. Anita Jeličić, predsjednica, izv. prof.
dr. sc. Majda Tafra Vlahović, članica, doc. dr. sc. Đorđe Obradović, član. Donesena je odluka
o raspisivanju natječaja za izbor po 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 Odjela za komunikologiju i za znanstveno
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija
(5.01.03) na prijedlog Pomorskog odjela. Na prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo raspisan je
natječaj za izbor po 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) i naslovno nastavno zvanje za znanstveno
područje biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija
(3.01.01.) Na prijedlog Pomorskoga odjela raspisan je natječaj za reizbor jednog nastavnika/
nastavnice u nastavno zvanje višeg predavača za područje tehničkih znanosti, znanstveno
polje brodogradnja, grana osnivanje plovnih i pučinskih objekata (2.02.03). Na prijedlog
Instituta za more i priobalje raspisan je Natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno
mjesto višeg asistenta jednog zaposlenika/zaposlenice za: znanstveno područje prirodnih
znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02). Na
prijedlog Odjela za akvakulturu raspisan je natječaj za izbor dva zaposlenika/zaposlenice u
suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta za znanstveno područje prirodnih
znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02). Na
prijedlog Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju raspisan je natječaj za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta po jednog zaposlenika/zaposlenice za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija (5. 01. 06) i
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07).

