120. sjednica, održana 2. travnja 2015.
Imenovano je Upravno vijeće Studentskog centra Sveučilišta u Dubrovniku u sastavu: doc. dr.
sc. Nikša Koboević, nastavnik Sveučilišta u Dubrovniku, Darija Bajo, zaposlenica
Studentskog centra u Dubrovniku, i Dinko Franotović, predsjednik Studentskog zbora
Sveučilišta u Dubrovniku. Donesena je odluka o izmjeni Natječaja za upis u I. godinu
preddiplomskih studija u akademskoj 2016./2017. godini. Prihvaćen je Pravilnik o
financiranju Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku. Donesena je odluka o prihvaćanju
preraspodjele sredstava u proračunu Studentskog zbora za 2015. Primljena je na znanje
informacija o raspisivanju natječaja za provedbu izbora za studentske predstavnike u
Skupštini Studentskog zbora
Sveučilišta u Dubrovniku pa su u Izborno povjerenstvo
predloženi doc. dr. sc. Mate Jurjević za predsjednika i doc. dr. sc. Nikša Koboević za njegova
zamjenika te dr. sc. Marijana Musladin za članicu, a doc. dr. sc. Katija Bakija za njezinu
zamjenicu. Donesena je konačna rang-lista za dodjelu „A“ državnih stipendija najboljim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku za 2015. godinu. Donesena je odluka o objavi internog
poziva za dodjelu sredstava potpore za znanstvena istraživanja 1. i 2. za 2014. godinu – II.
poziv. Prihvaćen je revidirani studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija
Primijenjeno/poslovno računarstvo.
Analizirani su rezultati ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u zimskom semestru akademske
2014./2015. Donesena je odluka o produljenju roka za završetak poslijediplomskog
specijalističkog studija Upravljanje marketingom u turizmu. Dana je suglasnost skupini
nastavnika Sveučilišta za privremeno korištenje česticom zemlje u vlasništvu Sveučilišta ( k.
o. Gruž ) radi organizacije gradilišta za gradnju stambene zgrade. Donesen je novi cjenik
proizvoda i usluga Zavoda za mediteranske kulture. Dr. sc. Željko Kurtela izabran je u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni
promet. Mr. sc. Silvija Batoš izabrana je u nastavno zvanje i na radno mjesto više predavačice
za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika. Imenovano je
Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, predsjednica, prof. dr. sc. Đurđica
Parac-Osterman, članica, i doc. Denis Vokić, član, za provedbu postupka po natječaju za izbor
u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje tekstilna tehnologija. Imenovano je Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Ivo
Šperanda, predsjednik, doc. dr. sc. Tonći Svilokos, član, i doc. dr. sc. Nebojša Stojčić, član, za
provedbu postupka po natječaju za izbor jednog poslijedoktoranda za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije. Imenovano je Povjerenstvo u sastavu:
doc. dr. sc. Nebojša Stojčić, predsjednik, prof. dr. sc. Maja Žitinski, članica, i prof. dr. sc.
Frano Ljubić, član, za provedbu postupka po natječaju za izbor poslijedoktoranda za
znanstveno područje interdisciplinarnih znanosti, polje ekonomija i filozofija. Imenovano je
Povjerenstvo u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, predsjednica, prof. dr. sc.
Vesna Vrtiprah, članica, i doc. dr. sc. Marija Martinović, članica, za provedbu postupka po
natječaju za izbor poslijedoktoranda za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana organizacija i menadžment. Imenovano je Povjerenstavo za provedbu
postupka po natječaju izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, u sastavu: doc.
dr. sc. Đorđe Obradović, predsjednik, izv. prof. dr. sc. Mato Brautović, član, i doc. dr. sc. Ivan
Tanta, član. Imenovano je Povjerenstavo za provedbu postupka po natječaju izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje
matematika, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, predsjednik, doc. dr. sc. Ivan Vilović,
član, i dr. sc. Ivona Milić Beran, članica. Imenovano je Povjerenstvo za ocjenu nastupnog
predavanja dr. sc. Denisa Čerimagića u okviru postupka njegova izbora u naslovno

znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine i
zdravstva, polju kliničkih medicinskih znanosti, grani neurologija, u sastavu: prof. dr. sc.
Silva Soldo-Butković, Medicinski fakultet Osijek, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Marko
Margaritoni, dr. med. prim., član, i doc. dr. sc. Mladen Miškulin, dr. med., prim., član.
Imenovano je Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja mr. sc. Ivane Kraljević Radalj u
okviru postupka za njezin izbor u naslovno nastavno zvanje predavačice za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije, u sastavu: doc. dr. sc. Ivo
Šperanda, predsjednik, doc. dr. sc. Perica Vojinić, član, i doc. dr. sc. Dara Ljubić, članica.
Doneseno je očitovanje o nacrtu Strategije hrvatskog knjižničarstva 2015. – 2020. Raspisan
je natječaj za izbor jednog nastavnika/nastavnice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog
profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje humanističke znanosti, polje filozofija.
Dr. sc. Davor Lučić izabran je u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog savjetnika
u trajnom zvanju za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija.

