114. sjednica, održana 18. srpnja 2014.
Primljeno je na znanje Izvješće o utrošku sredstava potpore znanstvenim istraživanjima 1 i 2
za 2013. godinu. Senat je prihvatio prijedlog rektorice za reviziju financijskog plana za 2014.
godinu. Izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž imenovana je za prorektoricu za poslovanje
počevši od 1. listopada 2014. Primljeno je na znanje izvješće o konačnim prijavama za upis u
I. godinu preddiplomskih studija pa je donesena odluka o postupku utvrđivanja i objave
slobodnog kapaciteta za upis u II. (rujanskom) roku. Primljena je na znanje analiza rezultata
ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u ljetnom semestru akademske 2013./2014. Raspisan je
natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija za akademsku 2014./2015. Donesen je
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguranja i
unapređivanja kvalitete kojim se utvrđuje da stručna vijeća odjela imenuju povjerenstva za
kvalitetu na sveučilišnim odjelima a poslovnik o radu tih povjerenstava donosi Senat.
Donesena je odluka da će od 1. listopada 2014. preddiplomski stručni studij Sestrinstvo i novi
diplomski specijalistički stručni studij Kliničko sestrinstvo imati jedno, zajedničko vijeće
studija i jednog voditelja studija. Sanja Zoranić, dipl. med. tech., imenovana je za voditeljicu
stručnog preddiplomskog studija Sestrinstvo i diplomskog specijalističkog stručnog studija
Kliničko sestrinstvo za razdoblje od dvije godine počevši od 1. listopada 2014. Imenovano je
Vijeće stručnog preddiplomskog studija Sestrinstvo i diplomskog stručnog specijalističkog
studija Kliničko sestrinstvo za razdoblje od dvije godine počevši od 1. listopada 2014., u
sastavu: doc. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. prim., predsjednik Vijeća, Sanja Zoranić,
dipl. med. tech., voditeljica studija, članica, dr. sc. Ana Bakija Konsuo, dr. med., znanstvena
suradnica, član, Vedrana Iveta, dipl. med. tech., članica i predstavnica studenata, član
(naknadni izbor). Doc. dr. sc. Perica Vojinić imenovana je za voditeljicu stručnog
preddiplomskog studija Sveučilišta u Dubrovniku Financijski menadžment, koji se izvodi u
Pločama, za razdoblje od dvije godine počevši od 1. listopada 2014. Imenovano je Vijeće
studija Financijski menadžment za razdoblje od dvije godine počevši od 1. listopada 2014., u
sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, predsjednica Vijeća, doc. dr. sc. Perica
Vojinić, voditeljica studija, članica, doc. dr. sc. Ivo Šperanda, član, mr. sc. Marija Vučković,
predavačica, članica i predstavnik studenata, članica (naknadni izbor). Donesene su odluke za
akademsku 2014./2015. godinu o: troškovima studija i vrijednosti ECTS boda; participaciji u
troškovima studiranja za redovite studente kojima MZOS ne subvencionira troškove
studiranja; participaciji u troškovima studiranja za studente – hrvatske branitelje iz
Domovinskog rata; uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih studija; uvjetima
upisa u više godine preddiplomskih sveučilišnih studija; uvjetima upisa u više godine na
stručnom preddiplomskom trogodišnjem studiju Sestrinstvo; uvjetima upisa u II. godinu
studija na stručnom specijalističkom diplomskom studiju Kliničko sestrinstvo; uvjetima upisa
u više godine studija na stručnom preddiplomskom studiju Financijski menadžment;
troškovima studija na stručnom preddiplomskom studiju Sestrinstvo i stručnom
specijalističkom diplomskom studiju Kliničko sestrinstvo; donesena je odluka o utvrđivanju
naknade za posebni program obrazovanja pomoraca. Utvrđen je popis programa izobrazbe
pomoraca na Sveučilištu u Dubrovniku i propisane su naknade za programe izobrazbe
pomoraca. Donesena je odluka o utvrđivanju naknade za seminare i stručne ispite za turističke

vodiče i voditelje poslovnica. Donesen je cjenik proizvoda i usluga Zavoda za mediteranske
kulture Sveučilišta u Dubrovniku. Donesen je cjenik ulaznica za Akvarij Instituta za more i
priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Utvrđena je visina naknade za korištenje prostorom
Sveučilišta u Dubrovniku. Dr. sc. Ivana Palunko izabrana je u znanstveno–nastavno zvanje i
na radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika
(2.03). Dr. sc. Marijana Pečarević izabrana je u znanstveno–nastavno zvanje i na radno mjesto
docentice za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana: ekologija
i zaštita okoliša (4.01.03). Donesena je odluka o temi, mjestu i datumu održavanja nastupnog
predavanja dr. sc. Katje Bakija u okviru postupka njezina izbora u znanstveno–nastavno
zvanje i na radno mjesto docentice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana teorija i povijest književnosti (6.03.18). Raspisan je natječaj za izbor u
nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06). Raspisan je natječaj za izbor u
znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivreda, grana ekologija i zaštita okoliša (4.01.03). Raspisan je natječaj za izbor u
znanstveno–zvanje znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za znanstveno područje prirodnih
znanosti, polje biologija (1.05.04). Raspisan je natječaj za prijam u radni odnos po jednog
zaposlenika/ zaposlenice: u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za umjetničko
područje, polje likovne znanosti, grana konzervacija, smjer papir (7.04.09); u suradničkom
zvanju i na radnom mjestu asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02); u nastavnom
zvanju za područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana
sestrinstvo (3.02.31).

