Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 892-1/19
U Dubrovniku, 27. svibnja 2019.

Zapisnik
sa 158. sjednice Senata održane 27. svibnja 2019. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Brailo - Šćepanović, M., Burum, N., Garić, R., Jurjević, M., Koboević, Ž.,
Maldini, P., Mirošević, M., Omerčahić, A., Palunko, I., Pećarević, M., Svilokos, T., Tomšić, S. i Vojvodić, K.
Odsutni članovi Senata: Batista, A., Brautović, M., Đurđević–Tomaš, I., Uskoković, S. i Žaja Vrbica, S.
Sjednici su nazočili: prorektori: Lazar, M., Stojčić, N., predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Marić, M., voditeljica
studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ Zoranić, S., voditeljica Centra za jezike Leoni, L., glavni tajnik Ivušić, D.,
voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M., voditeljica Ureda za odnose s javnostima Buratović Maštrapa, S. i voditeljica Ureda za
kadrovske poslove Marinović, A.
Senat je na prijedlog rektora jednoglasno donio
Dnevni red
1. Usvajanje zapisnika sa 157. sjednice Senata održane 24. travnja 2019.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 24. travnja do 27. svibnja 2019.
3. Donošenje Pravilnika o ustroju i načinu rada stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora u
znanstveno nastavna, umjetničko nastavna i nastavna zvanja
4. Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena/dopuna studijskih programa u opsegu manjem od 20%:
a) preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“
b) preddiplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno/poslovno računarstvo“
c) diplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno/poslovno računarstvo“
d) diplomskog sveučilišnog studija „Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu“
e) preddiplomskog sveučilišnog studija "Mediji i kultura društva"
f) diplomskog sveučilišnog studija "Mediji"
g) diplomskog sveučilišnog studija "Ekonomija"
h) diplomskog sveučilišnog studija "Poslovna ekonomija"
i) preddiplomskog stručnog studija "Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija"
5. Davanje suglasnosti za izvedbene planove sveučilišnih odjela i studija izvan odjela
6. Donošenje odluke o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
7. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na diplomske studije Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj
2019. / 2020.
8. Davanje suglasnosti za izbor pročelnika Pomorskog odjela, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjela za
elektrotehniku i računarstvo i Odjela za umjetnost i restauraciju
9. Donošenje odluke o prihvaćanju:
a) Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2018.
b) Izvješća o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2018.
c) Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2019.
10. Donošenje odluke u vezi s prijedlogom Pomorskog odjela za dodjelu priznanja u prigodi obilježavanja 60. godišnjice
visokog obrazovanja pomoraca u Dubrovniku
11. Informacija o II. izmjeni i dopuni Plana javne nabave Sveučilišta za 2019.
12. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Srđana Vujičića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)
13. Donošenje odluke o izboru:
a) dr. sc. Mare Tripković, dr. med., u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polju kliničke medicinske znanosti, grani psihijatrija (3.02.29)
b) Suzane Kamber, mag. med. techn., u naslovno nastavno zvanje predavača za područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
14. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u okviru postupka izbora dr.
sc. Barbare Gangai Zovko u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje
interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
15. Imenovanje Povjerenstva za provedbu dijela postupka izbora (nastavne i stručne komponente) i Povjerenstva za ocjenu
nastupnog predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Marine Brailo Šćepanović u znanstveno nastavno zvanje i na
radno mjesto docenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologija, grana biologija (4.04.02)
16. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ekologija i zaštita okoliša (4.01.03) – dva izvršitelja

17. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje povijest ( 6.04)
18. Raspisivanje natječaja i imenovanje Povjerenstva za prijam u radni odnos jednog nastavnika / nastavnice s izborom u
umjetničko nastavno zvanje docenta u području umjetnosti, polju likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija –
smjer papir (7.04.09)

ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 157. sjednice Senata održane 24. travnja 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 157. sjednice Senata održane 24. travnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 157. sjednice Senata održane 24. travnja 2019.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 24. travnja do 27. svibnja 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 24. travnja do 27.
svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 24. travnja do 27. svibnja 2019.
ad 3.

Donošenje Pravilnika o ustroju i načinu rada stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u
postupku izbora u znanstveno nastavna, umjetničko nastavna i nastavna zvanja

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o ustroju i načinu rada stručnog povjerenstva za
ocjenu nastavne komponente u postupku izbora u znanstveno nastavna, umjetničko nastavna i nastavna zvanja.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o ustroju i načinu rada stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora u znanstveno –
nastavna, umjetničko – nastavna zvanja i nastavna zvanja na Sveučilištu u Dubrovniku
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o ustroju i načinu rada stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne komponente u postupku izbora u
znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja na Sveučilištu u Dubrovniku (u daljnjem tekstu:
Pravilnik) propisuje se ustroj i način rada stručnog povjerenstva za ocjenu nastavne komponente pristupnika u
postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u slučaju kada, nakon obavljenog
izbora u znanstveno zvanje, uvjete u pogledu obrazovnog, nastavnog i stručnog rada koje propisuje Rektorski zbor,
razmatra i provjerava Sveučilište u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Sveučilište).
Članak 2.
Izrazi koji se rabe u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se na muški i ženski spol.
Članak 3.
(1) U postupku izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja, Stručno povjerenstvo, u smislu ovog
Pravilnika, razmatra, provjerava i daje mišljenje da li pristupnici ispunjavaju uvjete u pogledu obrazovnog,
nastavnog i stručnog rada sukladno važećoj Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno stručne
djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno sukladno važećoj Odluci o nužnim uvjetima za
ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti
koje propisuje Rektorski zbor .
(2) U postupku izbora u nastavna zvanja, Stručno povjerenstvo, u smislu ovog Pravilnika, razmatra, provjerava i daje
mišljenje da li pristupnici ispunjavaju uvjete u pogledu nastavne i stručne djelatnosti sukladno važećoj Odluci o
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, odnosno sukladno važećoj
Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna
zvanja u području umjetnosti koje propisuje Rektorski zbor .

Članak 4.
(1) Stručno povjerenstvo imenuje Senat na prijedlog stručnoga vijeća sveučilišne sastavnice u koju će se izabrani
pristupnik rasporediti nakon provedenog postupka izbora.
(2) Iznimno od prednjeg stavka, i u opravdanim slučajevima, stručno vijeće sveučilišne sastavnice može predložiti
imenovanje dva povjerenstva (jedno za ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti, a drugo za ocjenu nastupnog
predavanja pristupnika).
Članak 5.
(1) Stručno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koji moraju biti u istom ili višem znanstveno-nastavnom,
umjetničko nastavnom ili nastavnom zvanju od zvanja za koje se provodi postupak izbora te, u pravilu, u pripadnom
znanstvenom području i polju.
(2) Zbog specifičnosti pojedinih znanstvenih područja i znanstvenih polja u stručno povjerenstvo mogu biti
imenovane i osobe u pripadnom znanstvenom području pod uvjetom da imaju isto ili više znanstveno-nastavno,
umjetničko- nastavno ili nastavno zvanje od zvanja za koje se provodi postupak izbora.
(3) Stručno povjerenstvo radi na sjednicama.
(4) Predsjednik stručnog povjerenstva rukovodi pripremama sjednica te radom na sjednicama
(5) Za potrebe postupka stručne službe Sveučilišta dužne su Stručnom povjerenstvu dostaviti:
- odluku o objavi/raspisu javnog natječaja,
- tekst javnog natječaja koji je objavljen u „Narodnim novinama“,
- odluku/mišljenje nadležnog matičnog odbora o ispunjavanju uvjeta za stjecanje znanstvenog zvanja za koje se traži
izbor,
- prijavu pristupnika na natječaj s cjelokupnom dokumentacijom.
Članak 6.
(1) Nakon razmatranja i provjere ispunjavaju li pristupnici u postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničkonastavna ili nastavna zvanja uvjete u pogledu obrazovnog, nastavnog i stručnog rada koje propisuje Rektorski zbor,
Stručno povjerenstvo sastavlja pisano izvješće.
(2) Izvješće stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka, u pravilu, sadrži:
- Opće odredbe u svezi s objavom/raspisanim javnim natječajem (tko je i kada donio odluku o objavi/raspisu
natječaja, kada i gdje je javni natječaj objavljen, odluku o imenovanju stručnog povjerenstva te navesti pristupnike
koji su se javili na natječaj),
- Sažetak biografskih podataka pristupnika,
- Zaključak, mišljenje i prijedlog povjerenstva,
- Potpise svih članova povjerenstva.
(3) U postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja izvješće iz prednjeg stavka treba sadržavati odredbe o nastavnoj
i znanstveno-stručnoj djelatnosti pristupnika (opći i posebni uvjeti) sukladno važećoj Odluci o nužnim uvjetima za
ocjenu nastavne i znanstveno stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja koju donosi Rektorski
zbor.
(4) U postupku izbora u umjetničko-nastavna zvanja izvješće iz stavka 2. ovog članka treba sadržavati odredbe o
nastavnoj i stručnoj djelatnosti pristupnika sukladno važećoj Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne
djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti koju donosi Rektorski
zbor.
(5) U postupku izbora u nastavna zvanja izvješće iz stavka 2. ovog članka treba sadržavati, odredbe o nastavnoj i
stručnoj djelatnosti pristupnika sukladno važećoj Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u
postupku izbora u nastavna zvanja, odnosno u postupku izbora u nastavna zvanja u području umjetnosti odredbe o
nastavnoj i stručnoj djelatnosti pristupnika sukladno važećoj Odluci o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne
djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti koje propisuje Rektorski
zbor .
Članak 7.
(1) Stručno povjerenstvo svoje izvješće podnosi Senatu u roku od trideset dana od dana imenovanja, a propuštanje
navedenoga roka ne može rezultirati stjecanjem zvanja.
(2) Rok iz prednjeg stavka ne teče u razdobljima od 15. srpnja do 31. kolovoza, te od 20. prosinca do 7. siječnja.
Članak 8.
Pristupnik koji se prvi puta bira u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno i nastavno zvanje uz uvjete koje
propisuje Rektorski zbor mora imati i potvrdno ocjenjeno nastupno predavanje.
Članak 9.
Nastupno predavanje ocjenjuje Stručno povjerenstvo imenovano u skladu s odredbama članka 5. stavka 1. ovoga
Pravilnika.

Članak 10.
(1) Stručno povjerenstvo predložit će pristupnicima temu i termin za održavanje nastupnog predavanja, a predložena
tema nastupnog predavanja mora biti u okviru redovite nastave iz predmeta koji je u polju za koji se pristupnik bira.
(2) Stručno povjerenstvo iz prethodnog stavka predložit će rektoru dogovoreni naslov teme i termine za održavanje
nastupnog predavanja.
Članak 11.
Nastupno predavanje obvezno slušaju članovi Stručnog povjerenstva, studenti i još najmanje pet sveučilišnih
nastavnika stručnog vijeća visokog učilišta na kojem se pristupnik bira.
Članak 12.
(1) Nakon održanog nastupnog predavanja i rasprave, Stručno povjerenstvo sastavlja izvješće o održanom nastupnom
predavanju koje obvezno sadrži:
a) podatke o pristupniku,
b) zvanje, područje i polje u koje se pristupnik bira
c) temu, mjesto i vrijeme održavanja nastupnog predavanja
d) ocjenu nastupnog predavanja
e) zaključak i
f) prijedlog Senatu.
(2) Ocjena nastupnog predavanja mora sadržavati prosudbu pristupnikovih sposobnosti, a odnosi se naročito na:
a) stručnu kompetentnost pristupnika
b) pobuđivanje interesa za predmet
c) primjerenost iznijetog gradiva i pristupa određenoj godini studija
d) govorničke vještine
e) korištenje nastavnih pomagala
f) druga zapažanja.
(3) Ocjena nastupnog predavanja može biti pozitivna ili negativna, a donosi se većinom glasova članova Stručnog
povjerenstva.
(4) Izvješće s ocjenom, zaključkom i prijedlogom obvezno potpisuju svi članovi Stručnog povjerenstva, a ako je neki
član Stručnog povjerenstva kod ocjenjivanja nadglasan, može izvješću priložiti svoje izdvojeno mišljenje.
(5) Uz izvješće o održanom nastupnom predavanju obvezno se prilaže i popis osoba koje su nazočile nastupnom
predavanju s njihovim potpisima.
Članak 13.
Postupci izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja započeti prema propisima koji su
važili prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema propisima koji su važili prije njegova stupanja na
snagu.
Članak 14.
Izmjene i/ili dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik.
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Sveučilišta, a objavit će se i na internetskim
stranicama Sveučilišta.
ad 4.

Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena/dopuna studijskih programa u opsegu manjem od 20%:

a) preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana o izmjenama
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest Jadrana i Mediterana od 8. travnja 2019. i Mišljenje
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 17. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 17. svibnja
2019. i Odluka Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana o izmjenama studijskog programa preddiplomskog
sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ od 8. travnja 2019.
Prihvaća se izmijenjeni studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“.

b) preddiplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno/poslovno računarstvo“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Zahtjev Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo za
vrednovanje manje dopune studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno/poslovno računarstvo“
od 16. svibnja 2019. i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 17. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: M. Trpin
U raspravi su sudjelovali: Ž. Koboević, M. Lazar, M. Jurjević i L. Leoni
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 17. svibnja
2019. i Odluka Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo o manjoj dopuni studijskog programa
preddiplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno/poslovno računarstvo“ od 16. svibnja 2019.
Prihvaća se dopunjeni studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno/poslovno
računarstvo“.

c) diplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno/poslovno računarstvo“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Zahtjev Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo za
vrednovanje manjih izmjena studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno/poslovno računarstvo“ od
15. travnja 2019. i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 17. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 17. svibnja
2019. i Odluka Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo o manjim izmjenama studijskog
programa diplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno/poslovno računarstvo“ od 15. travnja 2019.
Prihvaća se izmijenjeni studijski program diplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno/poslovno računarstvo“.

d) diplomskog sveučilišnog studija „Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Zahtjev Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo za
vrednovanje manje dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Elektrotehničke i komunikacijske
tehnologije u pomorstvu“ od 16. svibnja 2019. i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja
kvalitete od 17. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 17. svibnja
2019. i Odluka Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo o manjoj dopuni studijskog programa
diplomskog sveučilišnog studija „Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu“ od 16. svibnja
2019.
Prihvaća se dopunjeni studijski program diplomskog sveučilišnog studija „Elektrotehničke i komunikacijske
tehnologije u pomorstvu“.

e) preddiplomskog sveučilišnog studija "Mediji i kultura društva"
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju o manjim
dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija "Mediji i kultura društva" od 21. svibnja 2019. i
Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24. svibnja
2019. i Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju o manjim dopunama studijskog programa
preddiplomskog sveučilišnog studija "Mediji i kultura društva" od 21. svibnja 2019.
Prihvaća se dopunjeni studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija "Mediji i kultura društva".

f) diplomskog sveučilišnog studija "Mediji"
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju o manjim
dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija "Mediji" od 21. svibnja 2019. i Mišljenje Povjerenstva za
unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24. svibnja
2019. i Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju o manjim dopunama studijskog programa diplomskog
sveučilišnog studija "Mediji“ od 21. svibnja 2019.
Prihvaća se dopunjeni studijski program diplomskog sveučilišnog studija "Mediji".

g) diplomskog sveučilišnog studija "Ekonomija"
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o
manjoj dopuni studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija "Ekonomija" od 24. svibnja 2019. i Mišljenje
Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24. svibnja
2019. i Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o manjoj dopuni studijskog programa
diplomskog sveučilišnog studija "Ekonomija“ od 24. svibnja 2019.
Prihvaća se dopunjeni studijski program diplomskog sveučilišnog studija "Ekonomija".

h) diplomskog sveučilišnog studija "Poslovna ekonomija"
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o
manjim dopunama studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija "Poslovna ekonomija" od 24. svibnja 2019. i
Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24. svibnja
2019. i Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o manjim dopunama studijskog
programa diplomskog sveučilišnog studija "Poslovna ekonomija“ od 24. svibnja 2019.
Prihvaća se dopunjeni studijski program diplomskog sveučilišnog studija "Poslovna ekonomija".

i) preddiplomskog stručnog studija "Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija"
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o
manjim izmjenama studijskog programa preddiplomskog stručnog studija ""Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija" od
24. svibnja 2019. i Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24. svibnja
2019. i Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o manjim izmjenama studijskog
programa preddiplomskog stručnog studija "Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija" od 24. svibnja 2019.
Prihvaća se izmijenjeni studijski program preddiplomskog stručnog studija "Hotelijerstvo, restoraterstvo i
gastronomija".

ad 5.

Davanje suglasnosti za izvedbene planove sveučilišnih odjela i studija izvan odjela

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su izvedbeni planovi svih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i
stručnih studija za akademsku 2019. / 2020. godinu.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi je sudjelovao: M. Trpin.

Senat je donio
Odluku
Daje se suglasnost za izvedbene planove preddiplomskih i diplomskih, sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u
Dubrovniku u akademskoj 2019. / 2020. godini i to za :
A) Preddiplomske sveučilišne studije:
- Nautika,
- Brodostrojarstvo,
- Pomorske tehnologije jahta i marina,
- Ekonomija,
- Poslovna ekonomija sa smjerovima: Turizam, Marketing, Međunarodna trgovina (III. g.) i IT management,
- Primijenjeno / poslovno računarstvo,
- Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu,
- Akvakultura,
- Mediji i kultura društva,
- Restauracija i konzervacija, smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal i keramika (III. g.)
- Konzervacija – restauracija: drvo, papir, tekstil, metal, keramika i
- Povijest Jadrana i Mediterana;
B) Preddiplomske stručne studije:
- Financijski menadžment,
- Sestrinstvo i
- Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija;
C) Diplomske sveučilišne studije:
- Pomorstvo,
- Ekonomija,
- Poslovna ekonomija sa smjerovima: Turizam, Marketing Međunarodna trgovina (II. g.) i IT management,
- Primijenjeno / poslovno računarstvo,
- Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu,
- Marikultura,
- Mediji,
- Odnosi s javnostima i
- Konzervacija – restauracija: drvo, papir, tekstil, metal, keramika.
D) Specijalističke diplomske stručne studije:
- Financijski menadžment i
- Kliničko sestrinstvo.
ad 6.

Donošenje odluke o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o participaciji u troškovima studiranja za studente
posebnih kategorija i Odluku /preporuku Rektorskog zbora od 6. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: D. Ivušić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
1. Sveučilište u Dubrovniku omogućit će upis studentima posebnih kategorija u I. godinu preddiplomskih i diplomskih
studija, u statusu redovitog studenta i izvan odobrene upisne kvote, uz subvenciju Ministarstva znanosti i
obrazovanja, ako zadovoljavaju propisane upisne kriterije.
2. Pod pojmom „posebne kategorije studenata“ podrazumijevaju se studenti:
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
- HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata),
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i 100%-tnih HRVI Domovinskoga
rata I. skupine
-djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članaka 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 o zaštiti vojnih i

civilnih invalida rata,
-djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalim pod
okolnostima iz članaka 6., 7., i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
-osobe iz sustava alternativne skrbi
3. Ako student iz posebne kategorije želi upisati preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij u statusu
izvanrednog studenta dužan je participirati u troškovima studija u iznosu od 50% od iznosa participacije utvrđene
važećom odlukom Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda.
4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju vrijediti Odluke o participaciji u troškovima studiranja za studente
posebnih kategorija koje je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku na 140. sjednici održanoj 24. travnja 2017. i 142.
sjednici Senata održanoj 18. srpnja 2017.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od upisa u akademsku 2019. / 2020. godinu i
dalje, do opoziva ili donošenja nove odluke.
ad 7.

Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za upis na diplomske studije Sveučilišta u Dubrovniku u
akademskoj 2019. / 2020.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio odluku o raspisivanju
Natječaja
za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj 2019./2020.
I. Upisne kvote
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJI
Redni
broj

Naziv studija

Redoviti
studenti

Izvanredni
studenti

Strani
državljani

Ukupno

1.

POMORSTVO

15

10

/

25

2.

EKONOMIJA

16

3

1

20

3.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER TURIZAM

45

3

1

49

4.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER MARKETING

22

3

1

26

5.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER IT
MENADŽMENT

10

2

1

13

6.

ELEKTROTEHNIČKE I KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

10

5

/

15

7.

PRIMIJENJENO/POSLOVNO RAČUNARSTVO

20

10

/

30

8.

ODNOSI S JAVNOSTIMA

15

10

1

26

9.

MEDIJI

10

5

1

16

10.

MARIKULTURA

15

2

3

20

11.

KONZERVACIJA-RESTAURACIJA; SMJEROVI:
DRVO, PAPIR, TEKSTIL, METAL, KERAMIKA

20

2

3

25

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI
1.

KLINIČKO SESTRINSTVO

0

22

3

25

2.

FINANCIJSKI MENADŽMENT

0

25

0

25

198

102

15

315

SVEUKUPNO
(sveučilišni diplomski studiji
i specijalistički diplomski stručni studiji)

II. Uvjeti upisa
Sveučilišni diplomski studij ili specijalistički diplomski stručni studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući
preddiplomski ili dodiplomski studij.
Stručna vijeća sveučilišnih odjela utvrđuju i objavljuju na oglasnim pločama i svojim mrežnim stranicama koji se studiji
smatraju odgovarajućim za upis pojedinog diplomskog studija.
III. Prijave za upis, rang liste i upisi
Prijave za upis zaprimat će se u razdoblju od 16. do 30. rujna 2019. do 14:00 sati.
Obrazac prijave s popisom dokumentacije koja se prilaže uz prijavu može se dobiti na Sveučilištu ili na mrežnoj
stranici Sveučilišta: www.unidu.hr. Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adrese:
- Sveučilište u Dubrovniku, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik za studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
(Ekonomija, Poslovna ekonomija: smjerovi Turizam, Marketing, IT menadžment te Financijski menadžment);
- Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4, 20000 Dubrovnik za studij Pomorskog odjela (Pomorstvo), studije Odjela za
elektrotehniku i računarstvo (Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu, Primijenjeno/poslovno
računarstvo), studij Odjela za akvakulturu (Marikultura) te studij Kliničko sestrinstvo;
- Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, za studije Odjela za komunikologiju (Odnosi s
javnostima, Mediji) te studij Odjela za umjetnost i restauraciju (Konzervacija-restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil,
metal, keramika),
uz naznaku: „Prijava za upis na ________________________ (navesti naziv studija)“.
Rang liste objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta 1. listopada 2019. do 12:00 sati. Rang lista
formira se prema ostvarenom prosječnom uspjehu na preddiplomskom ili dodiplomskom studiju izračunom prosjeka svih
ocjena. Ako dva kandidata imaju jednaki prosjek ocjena prednost ima kandidat s kraćim vremenom studiranja.
Za specijalistički diplomski stručni studij „Kliničko sestrinstvo“ provest će se intervju s prijavljenim kandidatima za upis, a
prema rasporedu koji će se naknadno objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Kandidati koji su stekli pravo upisa, upisuju se prema redoslijedu na rang listi do popune kapaciteta. Upisi će se obaviti od 2.
do 4. listopada 2019. u evidencijama studija na sveučilišnim odjelima, prema posebnom rasporedu koji će se objaviti na
mrežnim stranicama odjela i studija i oglasnim pločama na Sveučilištu. 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
Redoviti studenti - hrvatski državljani koji će u akademskoj 2019./2020. po prvi puta upisati I. godinu sveučilišnog
diplomskog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, odlukom Vlade Republike Hrvatske ne plaćaju školarinu.
Redoviti studenti koji su uz potporu MZO već bili upisani na diplomski studij u statusu redovitog studenta i izvanredni
studenti plaćaju školarinu sukladno odluci Senata - Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja u
akademskoj 2018./2019. godini ovisno o znanstvenom ili umjetničkom području i studijskom programu. Svi studenti dužni su
uplatiti i upisninu u iznosu od 300,00 kuna.
Svi studenti studija „Konzervacija-restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika“ dužni su uplatiti iznos od
1.500,00 kuna za potrošni materijal za svaku studijsku godinu.
IV. 1. Upisi posebne kategorije pristupnika
U skladu s preporukom Rektorskog zbora i Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja
sklopljenog između Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva znanosti i obrazovanja i
Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku donesenom na 158. sjednici održanoj 27. svibnja 2019., djeca smrtno stradalih,
zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-nih HRVI Domovinskog rata prve skupine, mogu se upisati na diplomske sveučilišne
studije Sveučilišta u Dubrovniku u statusu redovitog studenta i izvan odobrene upisne kvote, uz subvenciju Ministarstva
znanosti i obrazovanja, ako zadovoljavaju propisane upisne kriterije.

Prema preporuci Rektorskog zbora od 6. svibnja 2019. godine sljedećim kategorijama kandidata omogućuje se izravan upis
u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne
dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:
− hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
− HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
− djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i 100%-tnih HRVI Domovinskog rata I.
skupine,
− djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida
rata,
− djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata,
− djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod
okolnostima iz članka 6., 7., i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
− osobe iz sustava alternativne skrbi.
Ako osobe iz navedenih kategorija žele upisati diplomske studije Sveučilišta u Dubrovniku u statusu izvanrednog studenta,
plaćaju 50% školarine.
V. Obavijesti
Sve potrebne informacije o studijima, razredbenom postupku i upisima mogu se dobiti na mrežnoj stranici
Sveučilišta www.unidu.hr ili telefonom na broj: (020) 445-909 i 445-910 (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju),
(020) 445-714 (Pomorski odjel), (020) 445-844 (Odjel za elektrotehniku i računarstvo), (020) 445-862 (Odjel za
akvakulturu), (020) 446-020 (Odjel za komunikologiju) i (020) 446-030 (Odjel za umjetnost i restauraciju), (020) 445-725
(studij Kliničko sestrinstvo) ili elektroničkom poštom: upisi@unidu.hr.
ad 8.

Davanje suglasnosti za izbor pročelnika Pomorskog odjela, Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,
Odjela za elektrotehniku i računarstvo i Odjela za umjetnost i restauraciju

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljene su odluke stručnih vijeća odjela o izboru pročelnika i to: Odluka
Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 14. svibnja 2019.,Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
od 13. svibnja 2019., Odluka Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i računarstvo od 16. svibnja 2019.i Odluka Stručnog
vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju od 7. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost na odluke stručnih vijeća sveučilišnih odjela o izboru pročelnika / pročelnica za dvogodišnje
mandatno razdoblje od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2021. i to za:
Doc. dr. sc. Žarka Koboevića - pročelnika Pomorskog odjela,
Izv. prof. dr. sc. Katiju Vojvodić – pročelnicu Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Izv. prof. dr. sc. Marija Miličevića – pročelnika Odjela za elektrotehniku i računarstvo
Izv. prof. dr. sc. Luciu Emanuele – pročelnicu Odjela za umjetnost i restauraciju.
ad 9.

Donošenje odluke o prihvaćanju:

a) Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2018.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2018. i prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete na
Sveučilištu u Dubrovniku za 2018. godinu.
2. Sukladno članku 14. stavku 2. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditacije visokih učilišta („Narodne novine“
broj 24/10), izvješće iz prethodne točke ove odluke dostavit će se Ministarstvu znanosti i obrazovanja i Agenciji za
znanost i visoko obrazovanje.

b) Izvješća o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u
Dubrovniku za 2018.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti
osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2018.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete na
Sveučilištu u Dubrovniku za 2018.
c) Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2019.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja
kvalitetena Sveučilištu u Dubrovniku za 2019.i prijedlog Odluke o donošenju Plana.
Uvodno izvješće: M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanje kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za
2019. godinu, prema prijedlogu izrađenom i dostavljenom od strane Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete.
2. Odgovorne osobe i sveučilišna tijela, navedena u Operativnom planu iz točke 1. ove Odluke, zadužuju se za
provedbu planom predviđenih mjera i aktivnosti, te za dostavu izvješća o realizaciji tih mjera i aktivnosti
Povjerenstvu za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete putem Ureda za kvalitetu, i to krajem
kalendarske 2019. godine.
3. Operativni plan iz točke 1. ove Odluke dostavit će se svim odgovornim osobama odnosno sveučilišnim tijelima iz
prethodnog stavka.
4. Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete će početkom sljedeće kalendarske godine
izraditi Izvješće Senatu o realizaciji mjera i aktivnosti predviđenih Operativnim planom iz točke 1. ove Odluke za
prethodnu godinu.

ad 10.

Donošenje odluke u vezi s prijedlogom Pomorskog odjela za dodjelu priznanja u prigodi obilježavanja 60.
godišnjice visokog obrazovanja pomoraca u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 14. ožujka 2019.
Uvodno izvješće: Ž. Koboević
Senat je na prijedlog Pomorskog odjela jednoglasno donio
Odluku
U prigodi obilježavanja 60.-te godišnjice visokog pomorskog obrazovanja u Dubrovniku dodijelit će se nagrade:
1.

Za izniman osobni doprinos:
mr. sc. Dragu Vojvodiću,
dr. sc. Mateu Milkoviću, profesoru emeritusu,
dr. sc. Jadranu Šundrici,
doc. dr. sc. Matku Bupiću i
prof. dr. sc. Branki Milošević Pujo.

2.

Suradnim ustanovama za dugogodišnju suradnju:
Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci,
Zakladi pomorsko trgovačke akademije „Ivo Račić“,
Privrednoj banci,
Atlantskoj plovidbi d.d. i
Dubrovačkom peljaru d.o.o.

ad 11.

Informacija o II. izmjeni i dopuni Plana javne nabave Sveučilišta za 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Plan nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2019. i Odluka Rektora o II.
izmjeni Plana nabave od 25. travnja 2019.

Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio

Zaključak

Prima se na znanje Odluka Rektora Sveučilišta u Dubrovniku o II. izmjeni i dopuni plana nabave Sveučilišta u
Dubrovniku za 2019.

ad 12.

Donošenje odluke o izboru dr. sc. Srđana Vujičića u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni
promet (2.12.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti, polje
strojarstva, brodogradnje, tehnologije prometa i transporta, zrakoplovstva, raketne i svemirske tehnike od 6. veljače 2019.,
Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente od 16. svibnja 2019., Zapisnik o nastupnom predavanju od
14. svibnja, Izvješće Povjerenstva o nastupnom predavanju od 15. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Srđan Vujičić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02).
ad 13.

Donošenje odluke o izboru:

a) dr. sc. Mare Tripković, dr. med., u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija (3.02.29)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor od 19.
studenoga 2018., Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Osijeku o ispunjavanju uvjeta za izbor od 27.
studenoga 2018. te Zapisnik i Izvješće Povjerenstva o održanom nastupnom predavanju od 24. travnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Mara Tripković, dr. med., izabire se u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana psihijatrija (3.02.29).
b) Suzane Kamber, mag. med. techn., u naslovno nastavno zvanje predavača za područje biomedicine i zdravstva,
polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva Stručnog vijeća Zdravstvenog veleučilišta u
Zagrebu od 5. srpnja 2018., Zapisnik i Izvješće Povjerenstva o nastupnom predavanju od 10. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Suzana Kamber, mag. med. techn., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
ad 14.

Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente i ocjenu nastupnog predavanja u okviru
postupka izbora dr. sc. Barbare Gangai Zovko u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje prirodnih znanosti, polje
geologija od 25. ožujka 2019. i prijedlog Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje za imenovanje Povjerenstva za
ocjenu nastavne i stručne komponente te nastupnog predavanja pristupnice od 21. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu dijela postupka izbora (nastavna i stručna komponenta) i za ocjenu
nastupnog predavanja u okviru postupka izbora dr. sc. Barbare Gangai Zovko u znanstveno nastavno zvanje docenta

za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru
(1.07.02) u sastavu:
prof. dr. sc. Davor Lučić, predsjednik,
doc. dr. sc. Ana Car, članica i
doc. dr. sc. Iris Dupčić Radić, članica.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnica uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: prirodne znanosti, znanstveno polje: interdisciplinarne
prirodne znanosti, grana: znanost o moru (1.07.02), ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s
mišljenjem.

ad 15.

Imenovanje Povjerenstva za provedbu dijela postupka izbora (nastavne i stručne komponente) i
Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Marine Brailo Šćepanović
u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje
biotehnologija, grana biologija (4.04.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su prijedlozi Stručnog vijeća za imenovanje Povjerenstva za ocjenu
nastavne i stučne komponente te Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja pristupnice dr. sc. Marine Brailo Šćepanović,
a u okviru postupka njenog izbora u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje biotehnologija, grana biologija (4.04.02)od 16. travnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu dijela postupka izbora (nastavne i stručne komponente) u okviru postupka
izbora dr. sc. Marine Brailo Šćepanović u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologija, grana biologija (4.04.02) u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Sanja Tomšić, predsjednica,
doc. dr. sc. Marijana Pećarević, članica i
doc. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić, članica.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li pristupnica uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: prirodne znanosti, znanstveno polje: interdisciplinarne
prirodne znanosti, grana: znanost o moru (1.07.02) te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
.........................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1, Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Marine Brailo Šćepanović u okviru postupka
njenog izbora u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje biotehničkih znanosti,
polje biotehnologija, grana biologija (4.04.02) u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Jasna Maršić Lučić (IZOR Split), predsjednica
prof. dr. sc. Tibela Landeka Dragičević (PBF Zagreb), članica i
prof. dr. sc. Jadranka Frece (PBF Zagreb) članica.
2. Povjerenstvo se zadužuje ocijeniti nastupno predavanje pristupnice te dostaviti Senatu zapisnik i izvješće s
mišljenjem.
ad 16.

Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ekologija i zaštita okoliša (4.01.03) –
dva izvršitelja

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su prijedlozi Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu od 16. travnja
2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana ekologija i zaštita okoliša (4.01.03) –
dva izvršitelja

ad 17.

Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest ( 6.04)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog voditelja studija Povijest Jadrana i Mediterana od 17.
svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje povijest ( 6.04).

ad 18.

Raspisivanje natječaja i imenovanje Povjerenstva za prijam u radni odnos jednog nastavnika / nastavnice s
izborom u umjetničko nastavno zvanje docenta u području umjetnosti, polju likovne umjetnosti, grana
konzervacija – restauracija – smjer papir (7.04.09)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su prijedlozi Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju za
raspisivanje natječaja i prijam u radni odnos jednog zaposlenika / zaposlenice s izborom u zvanje docenta i imenovanje
Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju od 18. ožujka 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos jednog nastavnika / nastavnice s izborom u umjetničko nastavno
zvanje docenta u području umjetnosti, polju likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija – smjer papir
(7.04.09)
2. Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, predsjednica,
doc. dr. sc. Danijela Jemo, članica i
doc. dr. art. Iris Lobaš Kukavičić, članica.
3. Povjerenstvo se obvezuje provesti postupak te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
Zaključeno u 13,35 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

