123. sjednica, Senata održana 29. rujna 2015.
U skladu s naputkom Ministarstva znanosti i tehnologije o nastavku rada s više od 65. godine
za nastavnike u trajnom znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora i znanstvenike u
trajnom zvanju znanstvenog savjetnika koji su to zvanje stekli do 30. srpnja 2013.,
izmijenjena je odluka donesena na 122. sjednici Senata pa je prof. dr. sc. Đuru Beniću
produljen ugovor o radu do završetka akademske godine u kojoj navršava 70. godinu života.
Prof. dr. sc. Maja Žitinski izabrana je u trajno zvanje redovite profesorice za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filozofija, a prof. dr. sc. Vedran Batoš u trajno zvanje i
na radno mjesto redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
računarstvo, pa su im na sjednici uručene potvrdnice. Donesen je Pravilnik o izmjenama i
dopunama Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti. Senat je dao mišljenje o prijedlogu dokumenta
Rektorskog zbora „Vrednovanje znanstveno-istraživačkog rada i promicanje otvorenog
pristupa znanstvenim informacijama i istraživačkim podacima“. Donesena je odluka o
postupanju po Rješenju Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu
Grada Dubrovnika od 1. prosinca 2014. o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa u postupku
ozakonjenja zgrade Sveučilišta na adresi Ćira Carića 4. Dodijeljena je jedna potpora 2 za
namjensko institucijsko financiranje znanstvenog istraživanja po trećem pozivu za 2014.
godinu. Donesena je odluka o načinu provedbe anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti prema
prijedlogu Povjerenstva za kvalitetu Sveučilišta u Dubrovniku. Imenovano je Vijeće novog
preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest Jadrana i Mediterana u sastavu: doc. dr. sc.
Marija Benić Penava, doc. dr. sc. Katja Bakija, dr. sc. Marija Gjurašić, izv. prof. dr. sc. Ivona
Vrdoljak Raguž i predstavnik studenata (naknadni izbor). Utvrđen je iznos naknade za
izdavanje indeksa i studentske iskaznice po njihovu gubitku. Dana je informacija o
mogućnosti nastavka rada nakon navršenih 65 godina života za nastavnike u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u trajnom zvanju ili znanstvenika u znanstvenom
zvanju znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju, koji su to zvanje stekli prije 30. srpnja 2013.
Po zamolbi studenata Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, produljen je rok za
završetak studija po „starim“ nastavnim programima koji su vrijedili prije donošenja
revidiranih programa na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Po zamolbi inspekcije
rada dano je tumačenje odredbe Pravilnika o ustroju radnih mjesta s obzirom na radno mjesto
III. vrste (strčni referent) u Službi za preddiplomske i diplomske studije „radno iskustvo od
dvije godine na istim ili sličnim poslovima“. Dr. sc. Dara Ljubić izabrana je u znanstvenonastavno zvanje izvanredne profesorice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana računovodstvo. Mr. sc. Lia Dragojević izabrana je u nastavno zvanje i na
radno mjesto više predavačice za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje
filologija, grana anglistika. Utvrđena je tema i datum održavanja nastupnog predavanja mr. sc.
Sande Kapetanović, u okviru njezina izbora u naslovno nastavno zvanje predavačice za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije. Imenovano je
povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja u postupku izbora dr. sc. Ane Portolan u znanstveno-nastavno zvanje docentice za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam, u
sastavu: prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, predsjednica, izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, članica, doc.
dr. sc. Katija Vojvodić, članica. Imenovano je povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja
u postupku izbora dr. sc. Adriane Lipovac u znanstveno-nastavno zvanje docentice za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, u sastavu: prof. dr. sc. Mislav
Grgić, predsjednik, prof. dr. sc. Borivoj Modlic, član i doc. dr. sc. Ivan Vilović, član.
Imenovano je povjerenstvo za provedbu izbora na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju
predavač za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana sestrinstvo, u sastavu: izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, predsjednik, doc.

dr. sc. Ana Bakija Konsuo, članica, i Vedrana Iveta, dipl. med. techn., članica. Raspisan je
natječaj za izbor jednog znanstvenika/znanstvenice u znanstveno zvanje i na radno mjesto
znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje
poljoprivreda na Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Raspisan je natječaj
za izbor dva izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti na određeno vrijeme, u
punom radnom vremenu na Institutu za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Raspisan
je natječaj za izbor jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje
docenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje agronomija, grana ekologija i
zaštita okoliša.

