134. sjednica, održana 1. rujna 2016.
Primljena je na znanje informacija o izmjenama i dopunama Početnog plana zahtjeva za
nadoknadom sredstava za projekt „Kompleks studentskog doma u Dubrovniku“ sukladno
uputama Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
(SAFU). Donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Sveučilišta u
Dubrovniku za 2016. godinu – Izgradnja studentskog doma. Donesena je Odluka o izmjenama
i dopunama Plana nabave za studentski dom sukladno primjedbama SAFU-a. Donesena je
Odluka o odabiru postupka javne nabave usluga projektantskog nadzora na projektu
„Kompleks studentskog doma u Dubrovniku“. Dr. sc. Jasenka Maslek izabrana je u nastavno
zvanje profesor visoke škole za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana romanistika (6.03.04). Imenovano je Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju
za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto po jednog izvršitelja na određeno vrijeme, s
punim radnim vremenom i to: poslijedoktoranda za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje povijest (6.04) i asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
elektrotehnika (2.03). Raspisan je natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij
„Upravljanje marketingom u turizmu“ u akademskoj 2016. / 2017. godini. Donesena je
Odluka o razrješenju doc. dr. sc. Ane Portolan dužnosti voditeljice stručnog preddiplomskog
studija „Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“ te članstva u vijeću tog studija. Doc. dr.
sc. Iris Mihajlović imenovana je za voditeljicu stručnog preddiplomskog studija
„Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“ a dr. sc. Zorice Krželj Čolović za člana vijeća
tog studija. Donesena je Odluka o olakšanju pristupa visokom obrazovanju na Sveučilištu
Dubrovniku studentima koji dolaze iz alternativnog sustava skrbi. Utvrđeno je da s danom 30.
rujna 2016. istječe mandat rektorici Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Vesni Vrtiprah kao
i prorektorima prof. dr. sc. Željku Kurteli, prof. dr. sc. Vladimiru Lipovcu i izv. prof. dr. sc.
Ivoni Vrdoljak Raguž. Donesena je Odluka da će se primopredaja dužnosti između dosadašnje
rektorice prof. dr. sc. Vesne Vrtiprah i novog rektora prof. dr. sc. Nikše Buruma obaviti 30.
rujna 2016. te je imenovano Povjerenstvo za primopredaju dužnosti rektora.

