116. sjednica, održana 18. studenoga 2014.
Novoizabrani pročelnici sveučilišnih odjela prof. dr. sc. Branko Glamuzina, pročelnik Odjela
za akvakulturu doc. dr. sc. Nebojša Stojčić, pročelnik Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju, i doc. Denis Vokić, mag. art., pročelnik Odjela za umjetnost i restauraciju, postali
su po funkciji članovi Senata umjesto dotadašnjih pročelnika kojima je prestao mandat.
Raspisan je natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija za
akademsku 2015./2016. Donesena je Odluka o provedbi redovitog godišnjeg popisa imovine
Sveučilišta u Dubrovniku (inventuri) i imenovanju povjerenstava za provedbu popisa.
Donesena je odluka o davanju suglasnosti za odluku Upravnog vijeća Studentskog centra u
Dubrovniku o izboru mr. sc. Marka Potrebice za ravnatelja Studentskog centra u Dubrovniku
za četverogodišnje mandatno razdoblje počevši od 1. prosinca 2014. U Izborno povjerenstvo
za provedbu dopunskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku iz redova
studenata su predloženi: Valentina Roso (zamjenik Romano Radonić), Nikša Sentić (zamjenik
Mateo Konsuo) i Toni Sekulo ( zamjenica Perica Grbić), a iz redova nastavnika Sveučilišta
Senat je rektorici predložio imenovanje dr. sc. Marije Bečić za člana i doc. dr. sc. Nikše
Koboevića za njezina zamjenika te doc. dr. sc. Josipa Mikuša za člana i dr. sc. Marijane
Musladin za njegova zamjenika. Senat je primio na znanje informacije o samoanalizi
nastavnika Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2013./2014. godinu i strukturi generacije
studenata upisanih u I. godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj
2014./2015. godini. Donesena je odluka o oslobađanju najboljih studenata plaćanja školarine
na stručnim izvanrednim preddiplomskim studijima Sestrinstvo i Financijski menadžment,
te stručnom specijalističkom diplomskom izvanrednom studiju Kliničko sestrinstvo.
Donesena je odluka o otpisu biljnog materijala iz plastenika u Lapadu (prijedlog Zavoda za
mediteranske kulture). Imenovano je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Kristine
Puljizević, prof., s temom „Porođaj u
Dubrovniku 1815.-1918.“, u okviru
poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva, uz mentorstvo prof. dr. sc.
Tatjane Buklijaš, u sastavu: prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu (predsjednica), dr. sc. Nella Lonza, znanstvena savjetnica HAZU –
Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku (član), dr. sc. Željko Dugac, znanstveni savjetnik
HAZU - Zavod za povijest i filozofiju znanosti, Odsjek za povijest medicinskih znanosti
(član).
Sanja Zoranić, dipl. med. techn., izabrana je u nastavno zvanje predavačice za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo.
Darijo Mišković, mag. ing. nav. traff., izabran je u suradničko zvanje i na radno mjesto
asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport,
grana pomorski riječni promet. Leo Čampara, dipl. ing., izabran je u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i
transport, grana pomorski riječni promet. Tanja Dujaković, mag. art., izabrana je u suradničko
zvanje i na radno mjesto asistentice za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana
konzervacija i restauracija, smjer papir. Raspisani su natječaji za izbor u znanstvenonastavno zvanje redovitog profesora za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje
tehnologija prometa i transporta, znanstvena grana pomorski i riječni promet; naslovno
znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija i u naslovno znanstvenonastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje etnologija i
antropologija, grana antropologija.

