119. sjednica, održana 26. veljače 2015.
Doneseni su: Pravilnik o financijskom poslovanju, Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o studiranju i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih
mjesta. Prihvaćeno je Temeljno financijsko izvješće Sveučilišta u Dubrovniku za 2014.
godinu. Senat je prihvatio financijsko izvješće Studentskog zbora za 2014. godinu i
financijski plan Studentskog zbora za 2015. godinu. Prihvaćeno je financijsko izvješće
Studentskog centra za 2014. godinu i financijskog plana Studentskog centra za 2015. godinu.
Donesena je odluka o izvođenju novog stručnog preddiplomskog studija Hotelijerstvo,
restoraterstvo i gastronomija na Sveučilištu u Dubrovniku i podnošenje zahtjeva Ministarstvu
znanosti, obrazovanja i sporta za upis u upisnik studijskih programa. Prihvaćena je
samoanaliza Odjela za umjetnost i restauraciju. Prihvaćene su samoanalize Odjela za stručne
studije (u osnivanju) i to: preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, specijalističkog
diplomskog studija Kliničko sestrinstvo i preddiplomskog stručnog studija Financijski
menadžment. Raspravljeno je izvješće o ocjenama rada asistenata i poslijedoktoranada
Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2013./2014. godinu. Analizirana je znanstvena
djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku za razdoblje od 2009. do 2014. godine. Dana je
suglasnost rektorici za sklapanje „Ugovora o nadogradnji nautičkog simulatora tipa Polaris s
vizualizacijom dubrovačkog akvatorija na potezu otok Lokrum – luka Gruž“. Prihvaćeno je
izvješće o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete i
drugih tijela za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2014.
Prihvaćeno je izvješće o provedbi operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2014. godinu. Prihvaćen je Operativni plan mjera i aktivnosti
osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2015. Raspisan je natječaj za dodjelu državnih
stipendija kategorije „A“ redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku za 2015. godinu.
Donesena je odluka o izmjeni popisa programa izobrazbe pomoraca te je prihvaćen i cjenik za
programe izobrazbe pomoraca. Donesena je odluka o imenovanju povjerenstva za popis
imovine Sveučilišta u Dubrovniku na Bistrini. Raspisani su natječaji za izbor u: znanstveno
nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju jednog
nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo; nastavno
zvanje i radno mjesto višeg predavača za jednog nastavnika/nastavnicu za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika-reizbor; suradničko
zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda / poslijedoktorandice za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment i naslovno nastavno
zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana
financije.

