130. sjednica, održana 26. travnja 2016.
Donesena je Odluka o provedbi izbora za rektora Sveučilišta u Dubrovniku za
četverogodišnje mandatno razdoblje koje započinje 1. listopada 2016. godine te je imenovano
Povjerenstvo za prikupljanje prijava kandidata za rektora. Primljeno je na znanje izvješće o
provedenim izborima za članove Senata. Prihvaćen je Financijski plan Studentskog zbora
Sveučilišta u Dubrovniku za 2016. godinu. Donesen je Pravilnik o dopuni Pravilnika o
izdavaštvu. Donesena je Odluka o prihvaćanju izmjena studijskih programa preddiplomskih
sveučilišnih studija „Nautika“ i „Brodostrojarstvo“ (u opsegu manjem od 20%). Primljeno je
na znanje izvješće o nadzornom auditu koji su 15. ožujka 2016. na Sveučilištu u Dubrovniku
proveli Bureau Veritas Croatia d.o.o. i Hrvatski registar brodova i prihvaćene su preporuke za
poboljšanje sustava kvalitete. Prihvaćena je Analiza ocjene rada zaposlenika u suradničkom
zvanju asistenata za akademsku 2014. / 2015. godinu. Prihvaćena je inicijativa za pokretanje
postupka za osnivanje sveučilišnoga diplomskoga studija iz područja humanističkih znanosti,
polje povijest. Stavljena je izvan snage odluka Senata donesena na 126. sjednici održanoj 19.
siječnja 2016. o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju Društva s ograničenom
odgovornošću za istraživanje i razvoj „Ostrea Edulis“ na Bistrini te je prihvaćen novi
prijedlog Društvenog ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za
istraživanje i razvoj „Ostrea Edulis“ na Bistrini. Dr. sc. Mara Marić imenovana je
predstojnicom Zavoda za mediteranske kulture Sveučilišta u Dubrovniku za razdoblje od
dvije godine. Imenovano je Povjerenstvo za obranu doktorskoga rada pristupnice Minele
Fulurija. Utvrđena je tema, mjesto i vrijeme održavanja nastupnoga predavanja dr. sc. Ivone
Milić Beran a u okviru njezina postupka izbora u znanstveno-nastavno zvanje, područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija (5.01.03). Donesene su
odluke o prijamu u radni odnos s nepunim radnim vremenom (20%) za potrebe nastave na
stručnim studijima „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“, po jednog zaposlenika na radna
mjesta: docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana dermatovenerologija (3.02.02); docenta za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje etnologija i antropologija, grana antropologija (6.08.01); predavača za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana
sestrinstvo (3.02.31); predavača za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
sociologija, grana posebne sociologije (5.05.03) i predavača za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija (3.02.29).
Donesena je Odluka kojom se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju objavljenom u
„Narodnim novinama“ broj 6 od 20. siječnja 2016. o prijamu dva zaposlenika/zaposlenice u
suradničko zvanje i radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
informacijske i komunikacijske znanosti (5.04) na određeno vrijeme u punom radnom
vremenu, obvezuje izraditi novo izvješće i predložiti kandidate u skladu s Pravilnikom o
izboru u suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku. Za
člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj predložen je dr.
sc. Hrvoje Kraljević. Pokrenut je postupak ocjenjivanja ispunjavanja kriterija znanstvene
izvrsnosti za izv. prof. dr. sc. Tihomira Lukovića. Stavljena je izvan snage Odluka o
raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika/nastavnice u znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora u trajnom zvanju, znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
računarstvo, grana obradba informacija (2.09.03) s nepunim radnim vremenom (50%) koju je
donio Senat na svojoj 126. sjednici održanoj 19. siječnja 2016., a donesena je nova odluka o
raspisivanju natječaja za izbor jednog nastavnika/nastavnice u znanstveno-nastavno zvanje
redovitog profesora u trajnom zvanju, znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
računarstvo, grana obradba informacija (2.09.03).

