127. sjednica, održana 16. veljače 2016.
Prihvaćana su temeljna financijska izvješća Sveučilišta u Dubrovniku i
Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za 2015. godinu. Donesena je odluka o
privremenom financijskom planu Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za razdoblje
siječanj – ožujak 2016. Raspisan je natječaj i imenovano Izborno povjerenstvo za izbor
članova Senata. Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju i
raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti. Donesen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o
ustroju radnih mjesta i sheme unutarnje organizacije Sveučilišta u Dubrovniku. Donesen je
Pravilnik o dopuni Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku. Toni
Šimunović imenovan je za člana Etičkog povjerenstva Sveučilišta u Dubrovniku iz redova
studenata. Donesena je odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Projektnog tima za pripremu i
provedbu investicije „Izgradnja Studentskog doma sa studentskim restoranom u Dubrovniku“
koju je donio Senat na 125. sjednici održanoj 17. prosinca 2015. Donesena je odluka o prijavi
projekta „Izgradnja i opremanje Studentskog doma sa studentskim restoranom u Dubrovniku“
na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za „Modernizaciju, unapređenje i proširenje
infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“, a u okviru
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ . Prihvaćeno je završno
izvješće Povjerenstva za pripremu investicije izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku.
Prihvaćen je prijedlog Sporazuma Sveučilišta u Dubrovniku i Studentskog centra Dubrovnik
o uređenju međusobnih odnosa nakon izgradnje Studentskog doma sa studentskim
restoranom u Dubrovniku. Prihvaćena je inicijativa Grada Dubrovnika za potpisivanje pisma
namjere o suradnji na izgradnji zgrade Narodne i sveučilišne
knjižnice s polivalentnom
koncertnom dvoranom. Doc. dr. sc. Iris Lončar imenovana je predsjednicom, a izv. prof. dr.
sc. Pero Maldini članom Povjerenstva društvenih i humanističkih znanosti te umjetničkog
područja za raspodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene
djelatnosti. Utvrđena je konačna rang lista za dodjelu „A“ stipendija najboljim studentima
Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku
2015. / 2016. godinu. Senat je dao naknadnu
suglasnost na Odluku Stručnog vijeća Pomorskog odjela o izvedbi tečaja o osnovnom
upoznavanju međunarodnih konvencija i kodeksa: SCTW, MLC, ISPS Code i ISM Code koji
je na poseban i jednokratan zahtjev tvrtke Grand Circle Cruise, organiziran za potrebe
njihovih agenata. S tim u vezi, utvrđen je postupak odobravanja i utvrđivanja cijena za
jednokratne programe izobrazbe po posebnom zahtjevu naručitelja. Raspisan je natječaj za
izradu grafičkog rješenja 3. Smotre Sveučilišta u Dubrovniku i imenovano Povjerenstvo za
ocjenu i izbor najboljeg rješenja. Dr. sc. Ivana Prusina izabrana je u znanstveno nastavno
zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje
poljoprivreda ( agronomija), grana ekologija i zaštita okoliša (4.01.03). Raspisan je natječaj
za izbor jednog nastavnika / nastavnice u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje biotehničke znanosti, polje poljoprivreda ( agronomija) grana ribarstvo (4.01.14) i
jednog znanstvenika / znanstvenice u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (
1.07.02).

