Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj:1550-1/16
U Dubrovniku, 14. listopada 2016.

Zapisnik
sa 135. sjednice Senata održane 14. listopada 2016. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Brailo, M., Bupić, M., Burum, N., Đurđević–Tomaš, I., Jasprica, N., Jurjević,
M., Kapović, M., Mirošević, M., Pečarević, M., Plavčić, M., Svilokos, T., Stojčić, N., Šimunović, T., Tomšić, S. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Brautović, M., Obradović, Đ. i Uskoković, S.,
Sjednici su nazočili: prorektori Pavlić, I. i Lazar, M. (od 2. točke Dnevnog reda), Potrebica, M. - ravnatelj Studentskog centra
Dubrovnik, Marić, M. - predstojnica Zavoda za mediteranske kulture, Ivušić, D. - glavni tajnik, Putica, B. - akademski tajnik,
Trpin, M. - voditelj Ureda za kvalitetu, Marinović, A. – Ured za kadrovske poslove, Buratović, S. - voditeljica Ureda za odnose s
javnostima i Jakša Ćebo, studentski pravobranitelj.
Rektor je uvodno izvjestio da će se zapisnici sjednica Senata, počevši od ove sjednice, voditi na drugačiji način. Sjednice će se
tonski snimati, a tonski zapisi će se pohranjivati. U pisanom zapisniku neće se bilježiti rasprave, nego će se navesti materijali koji
su dostavljeni članovima Senata, nabrojiti sudionici u raspravama po pojedinim točkama dnevnog reda, zabilježiti rezultati
izjašnjavanja o prijedlozima odluka i zaključaka te navesti konačne odluke i zaključci.
Na prijedlog rektora, Senat je jednoglasno donio sljedeći
Dnevni red
1. Zapisnik sa 134. sjednice Senata održane 1. rujna 2016.;
2. Imenovanje prorektora za studije i studente i prorektora za međunarodnu suradnju i znanost;
3. Donošenje odluka u vezi s „Kompleksom studentskog doma u Dubrovniku“ i to odluka o:
a) izmjeni i dopuni Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku,
b) razrješenju izv. prof. dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž i imenovanju novog člana Projektnog tima za financije,
c) imenovanju dodatnog člana Projektnog tima za vidljivost projekta;
4. Prijedlog Studentskog zbora za izmjenu odluka o uvjetima za upis u više godine studija koje je donio Senat na 131.
sjednici održanoj 30. svibnja 2016.
5. Pokretanje postupka za osnivanje Sportsko - zdravstvenog turizma – novog smjera u okviru sveučilišnog diplomskog
studija Poslovna ekonomija;
6. Davanje mišljenja o prijedlogu za imenovanje predsjednika Povjerenstva za izdavačku djelatnost (umjesto izv. prof.
dr. sc. Marije Mirošević);
7. Imenovanje dva člana Etičkog povjerenstva (umjesto izv. prof. dr. sc. Ivana Vilovića i mr. sc. Mihovila Račića koji su
s 30. rujna 2016. otišli u mirovinu);
8. Donošenje odluke o početku izvedbe diplomskog specijalističkog studija „Financijski menadžment“;
9. Potvrda izbora izv. prof. dr. sc. Pera Maldinija za pročelnika Odjela za komunikologiju za mandatno razdoblje od
dvije godine počevši od 1. prosinca 2016.;
10. Donošenje odluke o raspisivanju izbora za člana Senata - predstavnika zaposlenika Odjela za elektrotehniku i
računarstvo izabranih u znanstveno – nastavno zvanje (umjesto prof. dr. sc. Nikše Buruma – rektora Sveučilišta u
Dubrovniku);
11. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktoranda Antuna Koncula, s temom „Stanovništvo župe
Gradac 1709. - 1918.“, pod mentorstvom akademika Nenada Vekarića na poslijediplomskom doktorskom studiju
„Povijest stanovništva“;
12. Davanje odobrenja Medicinskoj nakladi Zagreb - izdavaču knjige dr. sc. Ane Bakija Konsuo „Mal de Meleda –
Mljetska bolest“ za korištenje logotipa Sveučilišta u Dubrovniku;
13. Donošenje odluke o izboru prof. dr. sc. Vladimira Lipovca u znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora u
trajnom zvanju za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana obradba informacija ( 2.09.03);
14. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Marijane Hure u znanstveno zvanje i na radno mjesto znastvenog suradnika za

znanstveno područje prirodne znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti (1.07) na Institutu za more i
priobalje Sveučilišta u Dubrovniku;
15. Donošenje odluke po natječaju za izbor jednog zaposlenika / zaposlenice u suradničko zvanje i na radno mjesto
poslijedoktoranda za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04), na određeno vrijeme, s
punim radnim vremenom;
16. Donošenje odluke o prijedlogu Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor jednog zaposlenika /
zaposlenice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
elektrotehnika (2.03), na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom;
17. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora prof. dr. sc. Vlaste Bartulović u
znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje poljoprivreda,
grana ribarstvo (4.01.14) na Sveučilištu u Dubrovniku;
18. Donošenje odluke o temi, mjestu i vremenu održavanja nastupnog predavanja dr. sc. Silve Katušić Hećimović u
okviru postupka njenog izbora u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana neuroznanost (3.01.08) na Sveučilištu u
Dubrovniku;
19. Donošenje odluke o temi, mjestu i vremenu održavanja nastupnog predavanja Vesne Rimac, prof., u okviru
postupka njenog izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti,
polje filologija, grana klasična filologija, predmet Latinski jezik (6.03.01) na Sveučilištu u Dubrovniku;
20. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor po jednog zaposlenika / zaposlenice u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom i to za:
a) područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01),
b) područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10),
c) područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07),
d) područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija (5.01.03),
21. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija (3.02.30);
22. Raspisivanje natječaja za izbor po jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za:
a) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana medicinska
mikrobiologija (3.02.16),
b) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija
(3.02.05),
c) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana otorinolaringologija
(3.02.21),
d) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina
(3.02.09),
e) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana povijest medicine i
biomedicinskih znanosti (3.01.07);
23. Donošenje izmjena nastavnih planova preddiplomskog studioja „Akvakultura“ i diplomskog studija „Marikultura“
za aklademsku 2016. / 2017. godinu.
Ad 1.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik s izvanredne sjednice Senata održane 21. rujna 2016. godine.

Senat je većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donio
Zaključak
Prihvaća se zapisnik sa izvanredne sjednice Senata održane 21. rujna 2016. godine.
Ad 2.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog rektora prof. dr. sc. Nikše Buruma za imenovanje izv. prof. dr. sc. Martina Lazara
za prorektora za međunarodnu suradnju i znanost i izv. prof. dr. sc. Ivane Pavlić za prorektoricu za studije i studente. Nadalje, dostavljeni su
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životopisi predloženika te opis njihove znanstvene i stručne aktivnosti, izjave da prihvaćaju kandidaturu te izvadak iz Ustroja radnih mjesta na
Sveučilištu u Dubrovniku o području djelovanja prorektora.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju prorektora za međunarodnu suradnju i znanost
I.
Izv. prof. dr. sc. Martin Lazar imenuje se prorektorom za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku, za
razdoblje od 15. listopada 2016. do 30. rujna 2020.
II.
Područje rada prorektora za međunarodnu suradnju i znanost utvrdit će rektor prof. dr. sc. Nikša Burum posebnom
odlukom.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju prorektorice za studije i studente
I.
Izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić imenuje se prorektoricom za studije i studente Sveučilišta u Dubrovniku, za razdoblje od 15.
listopada 2016. do 30. rujna 2020.
II.
Područje rada prorektorice za studije i studente utvrdit će rektor prof. dr. sc. Nikša Burum posebnom odlukom.
M. Lazar i I. Pavlić zahvalili su se članovima Senata na ukazanom povjerenju.
Ad 3.
a) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o izmjenama plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2016. godinu.
Prijedlog je dodatno na sjednici obrazložio predsjednik Projektnog tima za izgradnju studentskog doma u Dubrovniku mr. sc. Marko Potrebica.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. U posebnom dodatku Planu nabave za 2016. godinu pod nazivom „Plan nabave roba, radova i usluga potrebnih u svrhu provedbe projekta
Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku u 2016. godini, u dijelu nabava velike vrijednosti, mijenja se točka 1. (od 1. rujna 2016.)
koja sada glasi:

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku.

b) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je zamolba izv. prof. dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž (od 3. listopada 2016.) za razrješenjem

funkcije člana Projektnog tima za pripremu i provedbu investicije Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku, zaduženog za financije. Dostavljen
je prijedlog odluke za razrješenje izv. prof. dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž članstva u projektnom timu te prijedlog odluke o imenovanju doc. dr. sc.
Nebojše Stojčića za člana projektnog tima zaduženog za financije.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž razrješuje se dužnosti člana Projektnog tima za pripremu i provedbu investicije
„Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“, za financije, na osobni zahtjev.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Doc. dr. sc. Nebojša Stojčić imenuje se članom Projektnog tima za pripremu i provedbu investicije „Kompleks
studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“, za financije.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
c) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa sastanka Projektnog tima za pripremu i provedbu projekta „Kompleks
Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“ održanog 6. rujna 2016., u kojemu se pod točkom 3. Dnevnog reda predlaže imenovanje Jadranke
Pantović, dipl. oec., za člana Projektnog tima zaduženog za vidljivost projekta te prijedlog Senatu za donošenje odluke o njenom imenovanju. M.
Potrebica dao je usmeno kraće obrazloženje prijedloga.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Jadranka Pantović, dipl. oec., imenuje se članom Projektnog tima za pripremu i provedbu investicije „Kompleks
studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“, za vidljivost Projekta.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 4.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zahtjev Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku za promjenu i dopunu Odluke o
uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih studija za akademsku 2016. / 2017. i Zahtjev za promjenu i dopunu Odluke o uvjetima upisa u
više godine preddiplomskih sveučilišnih studija za akademsku 2016. / 2017. godinu (od 28. rujna 2016.). Nadalje, dostavljen je prijedlog Odluke
kojom se ovlašćuju Stručna vijeća sveučilišnih odjela i vijeća stručnih studija da iznimno za akademsku 2016./2017. godinu donesu odluke o
iznosu ECTS bodova koji se mogu prenijeti u višu godinu studija te zaključak i prijedlog Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju (od 12.
listopada 2016.) u vezi sa studentskim prijedlozima za izmjenu Odluka o uvjetima upisa u više godine studija. U raspravi po ovoj točki Dnevnog
reda sudjelovali su: N. Burum, T. Šimunović, M. Bupić, N. Stojčić, M. Brailo, B. Putica, I. Đurđević Tomaš i M. Potrebica.

Za zahtjev Studentskog zbora glasovalo je tri člana Senata, protiv također troje, a ostali članovi Senata bili su suzdržani. Nakon
provedenog glasovanja, Rektor je utvrdio da je donesena
Odluka
Ne prihvaća se zahtjev Studentskog zbora za promjenu i dopunu Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih
sveučilišnih studija za akademsku 2016. / 2017. godinu i Zahtjev za promjenu i dopunu Odluke o uvjetima upisa u više
godine preddiplomskih sveučilišnih studija za akademsku 2016. / 2017. godinu, a koje je donio Senat Sveučilišta u
Dubrovniku na svojoj 131. sjednici održanoj 30. svibnja 2016. godine.
U vezi s prijedlogom Odluke kojom se ovlašćuju Stručna vijeća sveučilišnih odjela i vijeća stručnih studija da iznimno za
akademsku 2016./2017. godinu donesu odluke o iznosu ECTS bodova koji se mogu prenijeti u višu godinu studija, troje članova
Senata izjasnili su se „za“ dok su ostali članovi Senata bili suzdržani. Nakon provedenog glasovanja, Rektor je utvrdio da je
donesena
Odluka
Ne prihvaća se prijedlog Odluke kojom se ovlašćuju Stručna vijeća sveučilišnih odjela i vijeća stručnih studija da iznimno
za akademsku 2016./ 2017. godinu donesu odluke o iznosu ECTS bodova koji se mogu prenijeti u višu godinu studija.
Ad 5.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pozitivno mišljenje Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju doneseno na sjednici
održanoj 18. svibnja 2016. o prijedlogu osnivanja novog smjera: Sportsko zdravstveni turizam u okviru diplomskog sveučilišnog studija Poslovna
ekonomija.

Senat je većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donio
Odluku
Pokreće se postupak osnivanja Sportsko zdravstvenog turizma kao novog smjera u okviru studijskog programa Poslovna
ekonomija na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.
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Ad 6.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je zamolba izv. prof. dr. sc. Marije Mirošević (od 5. listopada 2016.) za razrješenje članstva
u Povjerenstvu za unutarnju prosudbu i funkcije predsjednika Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku. Rektor je predložio
da se zamolba prihvati te da se za člana Povjerenstva za izdavačku djelatnost po funkciji imenuje novoizabrani prorektor za međunarodnu
suradnju i znanost izv. prof. dr. sc. Martin Lazar.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević razrješava se članstva u Povjerenstvu za unutarnju prosudbu i funkcije predsjednika
i člana Povjerenstva za izdavačku djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku.
2. Izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku, imenuje se za
člana Povjerenstva za izdavaštvo Sveučilišta u Dubrovniku.
3. Prof. dr. sc. Vladimir Lipovac koji je bio član Povjerenstva za izdavačku djelatnost po funkciji kao raniji prorektor za
međunarodnu suradnju i znanost, ostaje član tog Povjerenstva kao predstavnik za područje tehničkih znanosti.
4. Članovi Povjerenstva za izdavačku djelatnost, između sebe će izabrati novog predsjednika.
Ad 7.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su izvadci iz Statuta i Etičkog kodeksa Sveučilišta u Dubrovniku u vezi sa sastavom i načinom
imenovanja Etičkog povjerenstva te prijedlog da se kao zamjena za dosadašnje članove: izv. prof. dr. sc. Ivana Vilovića i mr. sc. Mihovila Račića
koji su otišli u mirovinu, za članove Etičkog povjerenstva imenuju: dr. sc. Stijepo Letunić, poslijedoktorand i dr. sc. Helena Brautović, viši
predavač.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Dr. sc. Stijepo Letunić, poslijedoktorand i dr. sc. Helena Brautović, viši predavač, imenuju se za članove Etičkog
povjerenstva Sveučilišta u Dubrovniku, kao zamjena za dosadašnje članove izv. prof. dr. sc. Ivana Vilovića i mr. sc.
Mihovila Račića kojima je 30. rujna 2016. prestao radni odnos na Sveučilištu u Dubrovniku radi odlaska u mirovinu.
2. Mandat novoizabranim članovima Etičkog povjerenstva traje do 27. siječnja 2018. godine.
Ad 8.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je potvrda Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o upisu spacijalističkog diplomskog
studija „Financijski menadžment“ u upisnik studijskih programa, prijedlog Odluke o početku izvedbe novog specijalističkog diplomskog studija
„Financijski menadžment“, prijedlog Izvedbenog plana studija za akademsku 2016. / 2017. godinu (obrazac F04-12), prijedlog natječaja za upis u
I. godinu tog studija u akademskoj 2016. / 2017. godini te prijedlog imenovanja doc. dr. sc. Matee Matić za voditeljicu studija i imenovanju
zajedničkog vijeća preddiplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“ i diplomskog specijalističkog studija „Financijski menadžment“.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Sveučilište u Dubrovniku započet će s izvedbom diplomskog specijalističkog stručnog studija Financijski menadžment u
akademskoj 2016./2017. godini.
2. Donosi se Izvedbeni plan i program diplomskog specijalističkog stručnog studija Financijski menadžment za akademsku
2016./2017. godinu, te se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.
3. Diplomski specijalistički stručni studij Financijski menadžment izvodit će se kao izvanredni studij, u Pločama.
4. Participacija u troškova studiranja z akademsku 2016./2017. godinu iznosi 3.700,00 kuna, a studenti se obvezuju platiti i
upisninu u iznosu od 300,00 kuna. Vrijednost 1 ECTS boda iznosi 62 kune.
5. Raspisuje se Natječaj za upis u prvu godinu diplomskog specijalističkog stručnog studija Financijski menadžment za
akademsku 2016./2017. godinu
6. Natječaj se prilaže ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio, a objavit će se na internetskim stranicama Sveučilišta
Dubrovniku.
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Natječaj
za upis u I. godinu specijalističkog diplomskoga stručnog
studija Financijski menadžment u akademskoj 2016./2017. godini
I. Upisna kvota

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ FINANCIJSKI MENADŽMENT
Redni
broj

1.

Naziv studija

FINANCIJSKI MENADŽMENT

Redoviti studenti

Izvanredni
studenti

0

20

Strani
državljani

Ukupno

0

20

II. Uvjeti upisa
Specijalistički diplomski stručni studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući stručni preddiplomski studij iz područja
„Ekonomije i Poslovne ekonomije“.
Vijeće studija Financijski menadžment utvrdit će i objaviti na oglasnim pločama i svojim web stranicama koji se studiji smatraju
odgovarajućim za upis na specijalistički diplomski stručni studij Financijski menadžment.
III. Prijave za upis, rang liste i upisi
Prijave za upis zaprimat će se u razdoblju od 17. listopada 2016. do 20. listopada 2016. do 14:00 sati.
Obrazac prijave s popisom dokumentacije koja se prilaže uz prijavu može se dobiti na Sveučilištu ili na internetskoj stranici
Sveučilišta: www.unidu.hr. Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4, 20000 Dubrovnik, n/p tajnica stručnih studija gđa. Lidija Jović, uz naznaku „Prijava za
upis na studij Financijski menadžment“.
Rang lista objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku 25. listopada 2016., do 16:00 sati. Rang
lista formira se izračunom težinskih prosjeka svih ocjena. Ako dva kandidata imaju jednaki težinski prosjek ocjena prednost ima
kandidat s kraćim vremenom studiranja.
Kandidati koji su stekli pravo upisa, upisuju se prema redoslijedu na rang listi do popune kapaciteta. Upisi će se obaviti 27. listopada
2016., u Službi studentskih poslova, u sveučilišnoj zgradi na adresi Ćira Carića 4. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u
propisanom roku se ne upiše, gubi pravo upisa na studij, a umjesto njega pravo upisa stječe kandidat koji je slijedeći na rang listi.
IV. Školarine i upisnine
Participacija u troškovima studiranja za akademsku 2016./2017. godinu, za specijalistički diplomski studij Financijski menadžment iznosi
3.700,00 kuna , a studenti su dužni uplatiti i upisninu u iznosu od 300,00 kuna.
Studenti koji spadaju u jednu od posebnih kategorija pristupnika plaćaju 50% iznosa participacije u troškovima studiranja i troškove
upisnine. Posebne kategorije pristupnika su:
-

hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata),
djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona
djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz
6., 7., i 8. Zakona.
V. Obavijesti

Sve potrebne informacije o studiju, razredbenom postupku i upisu mogu se dobiti na internetskoj stranici Sveučilišta www.unidu.hr ili
telefonom na broj: (020) 445-725 ili elektronskom poštom: matea.matic@unidu.hr ili lidija.jovic@unidu.hr.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Doc. dr. sc. Matea Matić imenuje se voditeljicom preddiplomskog stručnog studija Financijski menadžment i
voditeljicom diplomskog specijalističkog studija Financijski menadžment, a za razdoblje od 14. listopada 2016. do 30.
rujna 2018.
2. Imenuje se zajedničko Vijeće preddiplomskog stručnog studija Financijski menadžment i diplomskog specijalističkog
studija Financijski menadžment za razdoblje od 14. listopada 2016. do 30. rujna 2018., u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, predsjednica i član,
- doc. dr. sc. Matea Matić, voditeljica član,
- doc. dr. sc. Perica Vojinić, član,
- mr. sc. Marija Vučković, član,
- Boženka Krmek, član, predstavnica studenata.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka Broj: 1151-72/16. koja je donesena na 133. sjednici Senata održanoj 20. srpnja 2016. godine.
Ad 9.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju za potvrdu izbora izv. prof. dr. sc. Pera
Maldinija za pročelnika tog odjela za mandatno razdoblje od 1. prosinca 2016. do 30. studenoga 2018. godine.

Senat je jednoglasno donio

Odluku
o potvrdi izbora pročelnika sveučilišnog odjela
Potvrđuje se Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju od 12. rujna 2016., kojom je izv. prof. dr. sc. Pero
Maldini izabran za pročelnika Odjela komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku za mandatno razdoblje od 1. prosinca
2016. do 30. studenoga 2018.
Ad 10.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za člana Senata–predstavnika zaposlenika Odjela za
elektrotehniku i računarstvo s izborom u znanstveno-nastavna zvanja. Dosadašnji član Senata - predstavnik zaposlenika s izborom u znanstveno
nastavna zvanja Odjela za elektrotehniku i računarstvo prof. dr. sc. Nikša Burum izabran je za rektora pa je potrebno izabrati novog predstavnika
tog odjela za člana Senata.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuju se izbori za člana Senata – predstavnika zaposlenika Odjela za elektrotehniku i računarstvo s izborom u
znanstveno-nastavna zvanja.
2. Mandat novoizabranom članu Senata trajat će zaključno do 26. travnja 2020. godine.
3. Rokovi za provedbu izbora počinju teći od dana donošenja ove Odluke a pročelnica Odjela za elektrotehniku i
računarstvo prof. dr. sc. Marija Mirošević svojom odlukom utvrdit će datum održavanja izbora s tim da od dana
donošenja ove Odluke do dana održavanja izbora ne može proteći manje od trideset (30) niti više od šezdeset (60)
dana.
4. Za provedbu izbora zadužuje se Izborno povjerenstvo u sastavu:
- dr. sc. Nenad Jasprica, znanstveni savjetnik, predsjednik,
- izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, član,
- doc. dr. sc. Mario Miličević, član,
- doc.dr.sc. Sanja Žaja Vrbica,
- Dalibor Ivušić, dipl. iur., član.
Izborno povjerenstvo brine o pripremi i provedbi Izbora, određuje biračko mjesto, imenuje birački odbor i nadzire
njegov rad, utvrđuje je li kandidacijska lista sastavljena a skladu s odredbama Statuta te utvrđuje i objavljuje rezultate
izbora.
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Ad 11.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog akademika Nenada Vekarića (od 4. listopada 2016.) za imenovanje Povjerenstva
za ocjenu doktorskog rada pristupnika Antuna Koncula s temom „Stanovništvo župe Gradac 1709.-1918.“ na poslijediplomskom doktorskom
studiju „Povijest stanovništva“.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za ocjenu doktorskog rada
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pristupnika Antuna Koncula s temom „Stanovništvo župe Gradac
1709.-1918.“ pod mentorstvom akademika Nenada Vekarića u sastavu:
- prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan, predsjednica, – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
- prof. dr. sc. Anđelko Akrap, član, – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
- dr. sc. Robert Skenderović, vanjski član – Hrvatski institut za povijest.
Ad 12.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je zamolba Vijeća stručnog preddiplomskog studija „Sestrinstvo“ i diplomskog
specijalističkog studija „Kliničko sestrinstvo“ za odobrenje tiskanja knjige doc. dr. sc. Ane Bakija – Konsuo“Mal de Meleda – Mljetska bolest“
kao obveznog udžbenika s logom Sveučilišta u Dubrovniku a u izdanju Medicinske naklade Zagreb.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Medicinskoj nakladi Zagreb izdat će se suglasnost za korištenje službenog znaka – loga Sveučilišta u Dubrovniku u knjizi
doc. dr. sc. Ane Bakija – Konsuo: „Mal de Meleda – Mljetska bolest“ ako Povjerenstvo za izdavaštvo Sveučilišta u
Dubrovniku dade pozitivno mišljenje.
Ad 13.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje Povjerenstva Fakultetskog vijeća s tabličnim prikazom o ispunjavanju uvjeta za
izbor prof. dr. sc. Vladimira Lipovca u trajno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana
obradba informacija te pozitivno Mišljenje Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (od 21. rujna 2016.)
za izbor prof. dr. sc. Vladimira Lipovca u trajno zvanje redovitog profesora za polje računarstvo. Rektor prof. dr. sc. Nikša Burum iznio je
usmeno mišljenje o provedbi izbora u više znanstvenih polja na Sveučilištu u Dubrovniku.

Senat je većinom glasova (uz dva suzdržana glasa) donio
Odluku
o izboru u znanstveno-nastavno zvanje
Dr. sc. Vladimir Lipovac, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju
za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, znanstvena grana obradba informacija (2.09.03)
na Sveučilištu u Dubrovniku.
Ad 14.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje geologija (od 7. rujna
2016.) o izboru dr. sc. Marijane Hure u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području prirodnih znanosti, polju
interdisciplonarne prirodne znanosti.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izboru u znanstveno zvanje
Dr. sc. Marijana Hure, izabire se u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstvenog suradnika za znanstveno područje
prirodnih znanosti, znanstveno polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02) na Sveučilištu u
Dubrovniku.
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Ad 15.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na
radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest kojim se predlaže izbor pristupnice dr. sc. Irene
Ipšić.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izboru u suradničko zvanje
Dr. sc. Irena Ipšić, izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest (6.04) na Sveučilištu u Dubrovniku.
Ad 16.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za izbor u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika kojim se predlaže poništenje natječaja objavljenog u
Narodnim novinama broj 70/16. Kraće usmeno obrazloženje o razlozima za poništenje natječaja dala je predsjednica Povjerenstva i pročelnica
Odjela za elektrotehniku i računarstvo izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
o poništenju natječaja
Poništava se natječaj objavljen na internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku i u Narodnim novinama br. 70 od
30. srpnja 2016. za izbor jednog zaposlenika / zaposlenice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03) na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.
Ad 17.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu od 6. listopada 2016. za imenovanje
Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna komponenta) za izbor izv. prof. dr. sc. Vlaste Bartulović u znanstveno nastavno zvanje
redovitog profesora za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ribarstvo.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna komponenta), a u okviru postupka izbora izv. prof.
dr. sc. Vlaste Bartulović u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje: biotehničke
znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda (agronomija), znanstvena grana: ribarstvo (4.01.14), a po natječaju
objavljenom u Narodnim novinama br. 70 od 30. srpnja 2016., sastavu:
- prof. dr. sc. Branko Glamuzina, predsjednik,
- prof. dr. sc. Ivica Aničić, član, (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu),
- prof. dr. sc. Roman Safner, član, (Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu),
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidatkinja uvjete u vezi s nastavnom komponentom za izbor u
znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora za znanstveno područje: biotehničke znanosti, znanstveno polje:
poljoprivreda (agronomija), znanstvena grana: ribarstvo (4.01.14), te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
Ad 18.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Silve Katušić Hećimović o
odabiru teme, mjesta i vremena održavanja nastupnog predavanja, a u okviru njenog izbora u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana neuroznanost.
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Senat je jednoglasno donio

Odluku
o održavanju nastupnog predavanja
1. Dr. sc. Silva Katušić Hećimoviću okviru postupka izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje: biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana: neuroznanost,
(3.01.08), održat će nastupno predavanje pred studentima, nastavnicima te Povjerenstvom za ocjenu nastupnog
predavanja, u sastavu:
- prof. dr. sc. Marija Heffer, dr. med., predsjednica, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku,
- prof. dr. sc. Ljubica Glavaš Obrovac, dr. med., član, Medicinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku,
-doc. dr. sc. Denis Čerimagić, dr. med., član, Sveučilište u Dubrovniku.
2. Nastupno predavanje na temu „Kako rijetka nasljedna neurodegenerativna bolest može pomoći u razumijevanju
kompleksne Alzheimerove bolesti“ pristupnica će održati 21. listopada 2016. s početkom u 10:00 sati u središnjoj zgradi
sveučilišnog Kampusa.
Ad 19.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja Vesne Rimac o odabiru teme,
mjesta i vremena održavanja nastupnog predavanja a u okviru njenog izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija, predmet Latinski jezik.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
o održavanju nastupnog predavanja
1. Vesna Rimac, prof., u okviru postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje:
humanističke znanosti, znanstveno polje: filologija, znanstvena grana: klasična filologija, predmet Latinski jezik
(6.03.01), održat će nastupno predavanje pred studentima, nastavnicima te Povjerenstvom za ocjenu nastupnog
predavanja, u sastavu:
-

dr. sc. Jasenka Maslek, viši predavač, predsjednica,
dr. sc. Lucijana Leoni, viši predavač, član,
dr. sc. Zrinka Režić Tolj, predavač, član.

2. Nastupno predavanje na temu „Povijesna i jezična interpretacija srednjovjekovnog arhivskog dokumenta na latinskom
jeziku“ pristupnica će održati 26. listopada 2016. s početkom u 13:00 sati u središnjoj zgradi sveučilišnog Kampusa, u
učionici 116.
Ad 20.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je dopis Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju od 4. listopada 2016. u kojem se utvrđuje
da je na tom Odjelu istekom akademske 2015. / 2016. četvorici nastavnika prestao ugovor o radu radi odlaska u mirovinu te se traži raspisivanje
natječaja za četiri radna mjesta asistenta. Prijedlog je dodatno usmeno obrazložio pročelnik Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju doc. dr.
sc. Nebojša Stojčić. U raspravi u vezi s politikom zapošljavanja sudjelovali su I. Đurđević Tomaš, M. Pečarević i M. Bupić.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor po jednog zaposlenika / zaposlenice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na
određeno vrijeme, s punim radnim vremenom i to za:
a) područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01),
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b) područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10),
c) područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07),
d) područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija (5.01.03),
Ad 21.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je dopis Vijeća preddiplomskoga stručnog studija „Sestrinstvo“ i diplomskoga specijalističkog
studija „Kliničko sestrinstvo“ ( od 3. listopada 2016.) kojim se predlaže raspisivanje natječaja za izbor jednog vanjskog suradnika u naslovno
znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, grana neurologija (3.02.30).
Ad 22.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je dopis Vijeća preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ i diplomskog specijalističkog
studija „Kliničko sestrinstvo“ ( od 3. listopada 2016.) kojim se predlaže raspisivanje natječaja za pet izbora u naslovna nastavna zvanja
predavača, a zbog potrebe izvedbe nastave na tim studijima prema nastavnom programu usklađenom s Direktivom EU.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor po jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača za:
a) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana medicinska
mikrobiologija (3.02.16)
b) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i
opstetricija (3.02.05),
c) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana otorinolaringologija
(3.02.21),
d) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina
(3.02.09) i
e) znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana povijest medicine i
biomedicinskih znanosti (3.01.07).
Ad 23.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu (od 7. listopada 2016.) za manje izmjene
nastavnih planova preddiplomskog studija „Akvakultura“ i diplomskog studija „Marikultura“ za 2016. / 2017. godinu. Odlaskom dr. sc. Jadrana
Šundrice u mirovinu i doc. dr. sc. Ivane Prusine na neplaćeni jednogodišnji dopust, trebalo je napraviti preraspodjelu njihovih kolegija. U
raspravi su sudjelovali N. Antolović i M. Pečarević.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaćaju se izmjene nastavnih planova preddiplomskog studija „Akvakultura“ i diplomskog studija „Marikultura“ za
akademsku 2016. / 2017. godinu, a prema prijedlogu Stručnog vijeća Odjela za Akvakulturu od 7. listopada 2016. Izmjene
i dopune nastavnih planova prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.
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Zaključeno u 15,10 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik

12

