Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1084-1/19
U Dubrovniku, 3. srpnja 2019.

Zapisnik
sa 159. sjednice Senata održane 3. srpnja 2019. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 10:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Brailo - Šćepanović, M., Brautović, M., Burum, N., Garić, R., Jurjević, M.,
Mirošević, M., Omerčahić, A., Palunko, I., Pećarević, M., Svilokos, T., Tomšić, S., Vojvodić, K. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Batista, A., Bilas, T., Đurđević–Tomaš, I., Koboević, Ž., Maldini, P. i Uskoković, S.
Sjednici su nazočili: prorektori: Lazar, M. i Stojčić, N., predstojnica Zavoda za mediteranske kulture Marić, M., voditeljica
studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ Zoranić, S., glavni tajnik Ivušić, D., voditelj Ureda za kvalitetu Trpin, M. i
voditeljica Ureda za odnose s javnostima Buratović Maštrapa, S.
Senat je na prijedlog rektora jednoglasno donio
Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika sa 158. sjednice Senata održane 27. svibnja 2019.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 27. svibnja do 3. srpnja 2019.
Donošenje Pravilnika o dodjeli priznanja Sveučilišta u Dubrovniku
Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2019. na
Sveučilištu u Dubrovniku
5. Donošenje Kalendara nastave za akademsku 2019. / 2020. godinu
6. Donošenje odluka o konačnim rang listama za dodjelu studentskih stipendija za akademsku 2018. / 2019. godinu:
a) najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku (A stipendije) i
b) studentima slabijeg socijalno - ekonomskog statusa ( E stipendije)
7. Donošenje Odluke o izmijeni Odluke o dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Mediji i kultura društva i davanje suglasnosti na Izvedbeni plan nastave
8. Prihvaćanje Izvješća o adekvatnosti stranih nastavnika za izvođenje na poslijediplomskom studiju u osnivanju
„Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ i davanje suglasnosti na povjeravanje izvođenja nastave
9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje udžbenika „Konzervacija i restauracija keramike“ autorice doc. dr.
art. Kristine Kojan Goluža
10. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječajima objavljenim u Narodnim novinama 42/19 i 56/19 za
prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta dva izvršitelja za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)
11. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 46/19 za
prijam u radni odnos i izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta jednog izvršitelja za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije ( 5.01.02)
12. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka i ocjenu nastupnog predavanja po natječaju objavljenom u Narodnim
novinama 25/19 za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)
13. Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka i ocjenu nastupnog predavanja po natječaju objavljenom u Narodnim
novinama 46/19 za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
14. Donošenje odluke o izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta:
a) dr. sc.Barbare Gangai Zovko za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdiscipliinarne prirodne znanosti,
grana znanost o moru (1.07.02)
b) dr. sc. Marine Brailo Šćepanović za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologija (4.04)
15. Donošenje odluke o raspisivanju izbora i imenovanju Povjerentva za provedbu postupka izbora člana Senata –
predstavnika zaposlenika s izborom u u suradničko zvanje (zamjena za dr. sc. Marinu Brailo Šćepanović)
16. Donošenje Odluke o ponovnom izboru Jelene Dubčić, prof., u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)
17. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora jednog izvršitelja za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)
18. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog izvršitelja
za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana diskretna i kombinatorna matematika (1.01.03)
19. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog izvršitelja
za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ekologija i zaštita okoliša (4.01.03)
20. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta jednog izvršitelja za znanstveno

područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06)
21. Raspisivanje natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda jednog izvršitelja za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)
22. Raspisivanje natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta jednog izvršitelja za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika (2.03.01)
23. Raspisivanje natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni
promet (2.12.02) – tri izvršitelja
24. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31) – tri izvršitelja
ad 1.

Usvajanje zapisnika sa 158. sjednice Senata održane 27. svibnja 2019.

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa 158. sjednice Senata održane 27. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se Zapisnik sa 158. sjednice Senata održane 27. svibnja 2019.
ad 2.

Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 27. svibnja do 3. srpnja 2019.

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

Donošenje Pravilnika o dodjeli priznanja Sveučilišta u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o dodjeli priznanja Sveučilišta u Dubrovniku
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
PRAVILNIK
O DODJELI PRIZNANJA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Pravilnikom o dodjeli priznanja Sveučilišta u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se postupak i način
dodjele Priznanja Sveučilišta u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Priznanje) i to:
Priznanja za osobita postignuća zaposlenika u znanstvenom, znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom
i nastavnom zvanju,
Priznanja administrativnom osoblju Sveučilišta u Dubrovniku za doprinos u radu i razvoju Sveučilišta,
Priznanja pojedincima, skupinama i pravnim osobama za doprinos u radu i razvoju Sveučilišta ili pojedinih
njegovih sastavnica.
Članak 2.
Priznanje Sveučilišta u Dubrovniku dodjeljuje se kao priznanje za životno djelo i kao godišnje priznanje.
Članak 3.
Priznanje se dodjeljuje u svečanim prigodama kao što su Dan Sveučilišta, obilježavanje obljetnica sveučilišnih
sastavnica ili godišnji skup zaposlenika Sveučilišta.

II. PRIZNANJE ZA ŽIVOTNO DJELO
Članak 4.
Priznanje za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u znanosti i/ili
umjetnosti, te za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju znanosti i/ili umjetnosti i razvitku
znanstvenoga i/ili umjetničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu. Temelj za dodjelu priznanja za životno
djelo, osim navedenog, jest javna prepoznatljivost, priznatost i međunarodna reputacija predloženika.
Članak 5.
(1) Priznanje za životno djelo dodjeljuje Senat Sveučilišta na temelju rektorova pisanoga i obrazloženog prijedloga.
(2) Priznanje za životno djelo dodjeljuje se u obliku povelje.
(3) Sadržaj, oblik i izgled povelje iz prednjeg stavka utvrdit će Senat posebnom odlukom na prijedlog rektora.
(4) Odluka iz prednjeg stavka sastavni je dio Pravilnika.
III. GODIŠNJE PRIZNANJE ZAPOSLENICIMA SVEUČILIŠTA
Članak 6.
Godišnje priznanje dodjeljuje se zaposlenicima Sveučilišta za:
osobita postignuća u nastavi i radu sa studentima
osobita postignuća u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom i umjetničko-istraživačkom radu
osobita postignuća u projektima, suradnji i pružanju usluga iz djelokruga rada Sveučilišta
osobit doprinos u radu i razvoju Sveučilišta
Članak 7.
(1) Godišnje priznanje zaposlenicima Sveučilišta dodjeljuje se u obliku povelje i novčane nagrade.
(2) Iznos novčane nagrade dobitnicima priznanja određuje Senat Sveučilišta za svaku godinu posebno na prijedlog
prorektora za poslovanje, a sukladno financijskim mogućnostima Sveučilišta.
(3) Sredstva za dodjelu novčanih nagrada osiguravaju se iz vlastitih prihoda Sveučilišta.
(4) Ukoliko više osoba prema ostvarenim rezultatima ostvaruje pravo na novčanu nagradu ista se dijeli na onoliko
dijelova koliko je takvih osoba.
Članak 8.
Godišnje priznanje za osobito postignuće u nastavi i radu sa studentima dodjeljuje se zaposlenicima Sveučilišta u
znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom i nastavnom zvanju za postignuća tijekom godine za koju se
dodjeljuje priznanje kao što su:
mentorski rad sa studentima i osvajanje nagrada na studentskim natjecanjima,
osmišljavanje i organizacija događanja u svrhu popularizacije studija Sveučilišta kao što su radionice,
gostovanja i sl.
osobit doprinos osuvremenjivanju i unaprjeđivanju kvalitete nastavnog procesa,
iznimno zalaganje i postignuća u internacionalizaciji nastavnog procesa na Sveučilištu
iznimno zalaganje i postignuća u privlačenju novih studenata i sl.
Članak 9.
(1) Svake godine Sveučilište može dodijeliti najviše 1 (jedno) priznanje zaposleniku sa pojedine sastavnice za osobito
postignuće u nastavi i radu sa studentima.
(2) Pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu priznanja iz čl. 8. podnose stručna vijeća sveučilišnih sastavnica
najkasnije 1 (jedan) mjesec prije datuma održavanja svečanosti u sklopu koje je predviđeno dodjeljivanje priznanja
(Dan Sveučilišta, obljetnica odjela i sl.).
(3) Prijedlog za dodjelu priznanja iz čl. 8. mora sadržavati opis postignuća za koje se predlaže dodjela priznanja.
(4) Pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu priznanja za osobito postignuće u nastavi i radu sa studentima mogu
podnijeti i rektor, prorektor zadužen za nastavu ili najmanje tri zaposlenika Sveučilišta u znanstveno-nastavnom
odnosno umjetničko-nastavnom zvanju.
(5) Odluku o dodjeli priznanja za osobito postignuće u nastavi i radu sa studentima donosi Povjerenstvo za dodjelu
priznanja Sveučilišta u Dubrovniku temeljem pristiglih prijedloga.
Članak 10.
Godišnje priznanje za osobita postignuća u znanstveno-istraživačkom, umjetničkom i umjetničko-istraživačkom radu
dodjeljuje se zaposlenicima u znanstvenom, znanstveno-nastavnom i umjetničko-nastavnom zvanju za postignuća
tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje kao što su:
autorstvo znanstvenih radova objavljenih u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science (WoS)

-

umjetnička ostvarenja od iznimnog značaja
nacionalne ili međunarodne nagrade za znanstveno-istraživački rad
znanstveni rad sa najvišim brojem citata u bazi Web of Science u godini za koju se dodjeljuje priznanje
sveukupnu najvišu citiranost u bazi Web of Science u godini za koju se dodjeljuje priznanje
voditeljstvo i/ili sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim kompetitivnim znanstveno-istraživačkim
projektima
voditeljstvo i/ili sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim aktivnostima suradnje s institucijama i
gospodarstvom
iznimna postignuća u popularizaciji znanosti i promoviranju znanstvene izvrsnosti Sveučilišta
Članak 11.

(1) Godišnje priznanje za autorstvo znanstvenih radova objavljenih u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science
(WoS) dodjeljuje se po jednom znanstveniku za područja:
društvenih znanosti,
humanističkih znanosti
prirodnih znanosti,
tehničkih znanosti,
biotehničkih znanosti.
(2) Odluku o dodjeli priznanja u ovoj pod-kategoriji donosi Povjerenstvo za dodjelu priznanja Sveučilišta u
Dubrovniku temeljem prijava na natječaj za dodjelu godišnjih priznanja za autorstvo znanstvenih radova objavljenih
u časopisima indeksiranim u bazi Web of Science (WoS).
(3) Priznanje u ovoj pod-kategoriji dodjeljuje se za znanstvene radove objavljene u časopisima indeksiranim u prvom
(Q1) i drugom (Q2) kvartilu referentne baze Web of Science (WoS).
(4) Povjerenstvo za dodjelu priznanja sve znanstvene radove prijavljene na natječaj rangirati će sustavom bodovanja
pri čemu je broj bodova za pojedini rad jednak percentilu časopisa u pripadnoj WoS kategoriji (1. u kategoriji donosi
100 bodova itd.) Kao referentna kategorija za izračun percentila uzima se ona kategorija iz Web of Science (WoS)
baze koja je najpovoljnija za predloženika. Radovima u časopisima indeksiranim u prvom kvartilu (Q1) baze Web of
Science (WoS) dodijeljeni broj bodova uvećava se za 10%.
(5) Za područje humanističkih znanosti priznanje se dodjeljuje za najveći broj znanstvenih radova indeksiranih u
bazi Web of Science (WoS) pri čemu broj radova za koje se dodjeljuje priznanje ne može biti manji od 3 (tri) ili za
objavu knjige-monografije sa dvije recenzije.
(6) Za umjetničko područje priznanje se dodjeljuje za organiziranje minimalno tri monografske samostalne, jednu
retrospektivnu ili tri žirirane skupne izložbe organizirane u prostorima u uvaženim institucijama i izložbenim
prostorima.
(7) Za dodjelu priznanja mogu se predložiti samo postignuća nastala u godini za koju se dodjeljuje priznanje.
(8) Objavljenim radom smatra se rad koji je prihvaćen za objavu te je objavljen minimalno u obliku preprinta (eng.
online first) sa dodijeljenim DOI brojem.
Članak 12.
(1) Godišnje priznanje za postignuća kao što su nacionalne ili međunarodne nagrade za znanstveno-istraživački rad
dodjeljuje se jednom zaposleniku Sveučilišta u znanstvenom, znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom,
nastavnom i suradničkom zvanju.
(2) Pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu priznanja za nacionalne ili međunarodne nagrade za znanstvenoistraživački rad podnose stručna vijeća sveučilišnih sastavnica, rektor, prorektor zadužen za znanost ili skupina od
najmanje 3 (tri) zaposlenika Sveučilišta u znanstvenom, znanstveno-nastavnom ili umjetničko-nastavnom zvanju
najkasnije 1 (jedan) mjesec prije održavanja svečanosti u sklopu koje je predviđena dodjela nagrada
(3) O dodjeli priznanja odlučuje Povjerenstvo za dodjelu priznanja Sveučilišta u Dubrovniku temeljem pristiglih
prijedloga iz prethodnog stavka.
Članak 13.
(1) Godišnje priznanje za znanstveni rad sa najvišim brojem citata u bazi Web of Science u godini za koju se
dodjeljuje priznanje dodjeljuje se zaposlenicima Sveučilišta temeljem podataka o citiranosti prikupljenih u bazi Web
of Science.
(2) Odluku o dodjeli priznanja donosi Povjerenstvo za dodjelu priznanja Sveučilišta u Dubrovniku temeljem
podataka dostavljenih od strane sveučilišne knjižnice.
(3) Ukoliko podaci za godinu u kojoj se dodjeljuje priznanje nisu dostupni kao referentna se uzima posljednja godina
za koju su dostupni podaci.
Članak 14.
(1) Godišnje priznanje za sveukupnu najvišu citiranost u bazi Web of Science u godini za koju se dodjeljuje priznanje
dodjeljuje se zaposleniku sa najvećim brojem citata ostvarenih tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje u bazi
Web of Science.

(2) Odluku o dodjeli priznanja donosi Povjerenstvo za dodjelu priznanja Sveučilišta u Dubrovniku temeljem
podataka dostavljenih od strane sveučilišne knjižnice.
(3) Ukoliko podaci za godinu u kojoj se dodjeljuje priznanje nisu dostupni kao referentna se uzima posljednja godina
za koju su dostupni podaci.
Članak 15.
(1) Godišnje priznanje za voditeljstvo i/ili sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim kompetitivnim znanstvenoistraživačkim projektima dodjeljuje se zaposleniku u znanstvenom, znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom
zvanju kojem je tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje dodijeljen znanstveno-istraživački projekt ili je postao
član tima nacionalnog i/ili međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta/projekata najviše novčane vrijednosti za
Sveučilište u Dubrovniku. U postupku vrednovanja uzimaju se u obzir projekti minimalne novčane vrijednosti 75.000
kn i više.
(2) U slučaju projekata jednake novčane vrijednosti prednost imaju međunarodni projekti te projekti kojima je
Sveučilište u Dubrovniku nositelj.
(3) Jedan projekt može se vrednovati samo u godini u kojoj je dodijeljen odnosno u kojoj je započelo njegovo
izvođenje.
(4) Odluku o dodjeli priznanja u ovoj pod-kategoriji donosi Povjerenstvo za dodjelu priznanja Sveučilišta u
Dubrovniku temeljem podataka dostavljenih od strane Službe za međunarodnu suradnju i projekte.
Članak 16.
(1) Godišnje priznanje za voditeljstvo i/ili sudjelovanje u nacionalnim i međunarodnim aktivnostima suradnje s
institucijama i gospodarstvom dodjeljuje se zaposleniku koji je u godini za koju se dodjeljuje priznanje ugovorio i
realizirao projekt/projekte ili druge vrste usluga lokalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama odnosno
gospodarstvu najviše novčane vrijednosti za Sveučilište u Dubrovniku te ostvario ostale aktivnosti koje doprinose
jačanju suradnje Sveučilišta sa gospodarstvom. U postupku vrednovanja uzimaju se u obzir projekti minimalne
novčane vrijednosti 75.000 kn i više.
(2) U slučaju projekata jednake novčane vrijednosti prednost imaju međunarodni projekti te projekti kojima je
Sveučilište u Dubrovniku nositelj.
(3) Jedan projekt može se vrednovati samo u godini u kojoj je dodijeljen odnosno u kojoj je započelo njegovo
izvođenje.
(4) Odluku o dodjeli priznanja u ovoj pod-kategoriji donosi Povjerenstvo za dodjelu priznanja Sveučilišta u
Dubrovniku temeljem podataka dostavljenih od strane Službe za međunarodnu suradnju i projekte.
Članak 17.
(1) Godišnje priznanje za iznimna postignuća u popularizaciji znanosti i promoviranju znanstvene izvrsnosti
Sveučilišta dodjeljuje se zaposleniku koji je tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje osmislio, organizirao i/ili
koordinirao aktivnost kao što su:
znanstvene konferencije na Sveučilištu
pozvana predavanja na znanstvenim konferencijama i skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu
gostujuća predavanja eminentnih znanstvenika
debate, radionice ili okrugli stolova na Sveučilištu
ostvarivanje znanstvene i stručne suradnje od iznimnog značaja za Sveučilište
ostale aktivnosti koje su doprinijele popularizaciji znanosti i promociji znanstvene izvrsnosti Sveučilišta
(2) Pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu priznanja za iznimna postignuća u popularizaciji znanosti i
promoviranju znanstvene izvrsnosti Sveučilišta podnose stručna vijeća sveučilišnih sastavnica, rektor, prorektor
zadužen za znanost ili skupina od najmanje 3 (tri) zaposlenika Sveučilišta u znanstvenom, znanstveno-nastavnom ili
umjetničko-nastavnom zvanju najkasnije 1 (jedan) mjesec prije održavanja svečanosti u sklopu koje je predviđena
dodjela nagrada
(3) O dodjeli priznanja odlučuje Povjerenstvo za dodjelu priznanja Sveučilišta u Dubrovniku temeljem pristiglih
prijedloga iz prethodnog stavka.
Članak 18.
(1) Priznanje za osobit doprinos u radu i razvoju Sveučilišta dodjeljuje se zaposleniku sveučilišne administracije koji
je tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje iskazao iznimno zalaganje te svojim aktivnostima doprinio radu i
razvoju Sveučilišta.
(2) Pisane i obrazložene prijedloge za dodjelu priznanja u ovoj pod-kategoriji podnose stručna vijeća sveučilišnih
sastavnica, voditelji sveučilišnih službi, rektor ili prorektor zadužen za poslovanje najkasnije 1 (jedan) mjesec prije
održavanja svečanosti u sklopu koje je predviđena dodjela nagrada.
(3) O dodjeli priznanja odlučuje Povjerenstvo za dodjelu priznanja Sveučilišta u Dubrovniku temeljem pristiglih
prijedloga iz prethodnog stavka.

IV. GODIŠNJA PRIZNANJA SVEUČILIŠNIH SASTAVNICA
Članak 19.
(1) Sveučilišni odjel, institut i zavod mogu prilikom obilježavanja svojih obljetnica dodijeliti posebna priznanja
članovima sastavnice, pojedincima, skupinama i pravnim osobama koje su svojim aktivnostima doprinijele radu i
razvoju sastavnice.
(2) Priznanja iz prethodnog stavka sastoje se od povelje.
(3) Sadržaj, oblik i izgled povelje priznanja sveučilišne sastavnice utvrdit će Senat posebnom odlukom na prijedlog
rektora.
(4) Odluka iz prednjeg stavka sastavni je dio Pravilnika.
Članak 20.
(1)Postupak dodjele godišnjeg priznanja sveučilišne sastavnice pokreće stručno/znanstveno vijeće ili voditelj
sastavnice donošenjem odluke o pokretanju postupka dodjele priznanja.
(2) Odluka o dodjeli priznanja sveučilišne sastavnice mora sadržavati i prijedlog Povjerenstva za dodjelu priznanja
sveučilišne sastavnice koje se sastoji od 3 (tri) člana od kojih minimalno 2 (dva) moraju biti izabrana u znanstveno,
znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno zvanje.
(3) Povjerenstvo iz prednjeg stavka podnosi pisani i obrazloženi prijedlog za dodjelu priznanja vijeću sastavnice.
(4) Odluku o dodjeli priznanja donosi Senat Sveučilišta temeljem mišljenja vijeća sastavnice.
(5) Priznanja uručuje voditelj sastavnice u prigodi obilježavanja obljetnice sastavnice ili drugih svečanih događanja
od značaja za sastavnicu Sveučilišta, ali ne češće od 1 (jedan) put godišnje.
V. GODIŠNJA PRIZNANJA ZA DOPRINOS U RADU I RAZVOJU SVEUČILIŠTA
Članak 21.
Godišnja priznanja za doprinos u radu i razvoju Sveučilišta dodjeljuju se pojedincima, skupinama pojedinaca ili
pravnim osobama koje su svojim aktivnostima doprinijele radu i razvoju Sveučilišta, a nisu njegovi zaposlenici.
Članak 22.
(1) Godišnja priznanja iz čl. 21. sastoje se od povelje.
(2) Sadržaj, oblik i izgled povelje utvrdit će Senat posebnom odlukom na prijedlog rektora.
(3) Odluka iz prednjeg stavka sastavni je dio Pravilnika.
Članak 23.
Odluku o dodjeli priznanja za doprinos u radu i razvoju Sveučilišta dodjeljuju se pojedincima, skupinama pojedinaca
ili pravnim osobama koje su svojim aktivnostima doprinijele radu i razvoju Sveučilišta, a nisu njegovi zaposlenici
donosi Senat Sveučilišta temeljem pisanog i obrazloženog prijedloga rektora.
VI. POVJERENSTVO ZA DODJELU GODIŠNJIH PRIZNANJA ZAPOSLENICIMA SVEUČILIŠTA
Članak 24.
(1) Povjerenstvo za dodjelu godišnjih priznanja zaposlenicima Sveučilišta ima predsjednika i članove i to:
Rektor Sveučilišta – predsjednik povjerenstva
Voditelji sveučilišnih odjela i instituta – članovi povjerenstva
Predstavnik administrativnih službi u Senatu Sveučilišta – član povjerenstva
(2) U radu Povjerenstva za dodjelu godišnjih priznanja zaposlenicima Sveučilišta sudjeluju bez prava glasa i svi
prorektori Sveučilišta te glavni tajnik Sveučilišta.
(3) Iznimno, u slučaju spriječenosti rektora, predsjedanje radom povjerenstva može preuzeti prorektor zadužen za
poslovanje.
Članak 25.
(1) Povjerenstvo radi na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.
(2) Prijedlozi za dodjelu priznanja Povjerenstvu u pripremi sjednice dostavljaju se glavnom tajniku Sveučilišta i
prorektoru za poslovanje.
(3) Član povjerenstva čiji je rad, djelo, projekt osobno ili u sastavu tima predložen za priznanje prestaje sudjelovati u
radu Povjerenstva do donošenja odluke o priznanju.
(4) Povjerenstvo je dužno pokrenuti postupak za dodjelu priznanja i objaviti poziv za podnošenje prijedloga
najkasnije 2 (dva) mjeseca prije datuma održavanja svečanosti u sklopu koje se dodjeljuje priznanje.

(5) Povjerenstvo zadržava pravo ne dodijeliti nagradu u pojedinim kategorijama u slučaju nezadovoljavanja kriterija
izvrsnosti u pristiglim prijavama.
(6) O radu na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 26.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na službenim web stranicama Sveučilišta u
Dubrovniku.
(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o dodjeli priznanja Sveučilišta u Dubrovniku
donesen na 34. sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 30. siječnja 2007. i Pravilnik o nagrađivanju izvrsnosti
zaposlenika u znanstveno-nastavnim, znanstvenim, umjetničko-nastavnim i nastavnim zvanjima donesen na 144.
sjednici Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 13. studenog 2017.
ad 4.

Donošenje Pravilnika o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u
2019. na Sveučilištu u Dubrovniku

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o raspodjeli sredstava za temeljno financiranje
znanstvene i umjetničke djelatnosti u 2019. na Sveučilištu u Dubrovniku
Uvodno izvješće: M. Lazar
Senat je jednoglasno donio

PRAVILNIK
O RASPODJELI SREDSTAVA ZA TEMELJNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE I UMJETNIČKE
DJELATNOSTI U 2019. NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU
I. UVODNA ODREDBA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o raspodjeli sredstava za namjensko institucijskom financiranje znanstvene i umjetničke
djelatnosti u 2019. na Sveučilištu u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se raspodjela novčanih
sredstava za sufinanciranje znanstvene i umjetničke djelatnosti predviđenih Odluka o programskom financiranju
javnih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i
2021./2022 („Narodne novine“, br.: 87/18).

II. RASPODJELA SREDSTAVA
Članak 4.
Sredstva za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti raspodjeljuju se u dvije
kategorije: fiksni dio i varijabilni dio.
Fiksni dio čine sredstva koja se u unaprijed određenom iznosu raspoređuju na zaposlenike Sveučilišta koji su izabrani
u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena i suradnička zvanja, te zaposleni na pripadnim radnim
mjestima u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme.
Fiksni dio, u smislu prednjeg stavka, iznosi 2.500,00 kuna za zaposlenike u znanstveno-nastavnim i umjetničkonastavnim zvanjima, 1.000,00 kn za one u znanstvenim zvanjima, te 5.000,00 za one u suradničkim zvanjima (asistenti
i poslijedoktorandi).
Varijabilni dio čine sredstva koja se dodjeljuju na temelju znanstvene produktivnosti istraživača u zadnjih pet godina.
Točan iznos tih sredstava koji se dodjeljuje pojedinom znanstveniku obračunava se na temelju kriterija i procedure
opisane u članku 5., 6. i 7.ovog Pravilnika.
Članak 5.
Pri određivanju varijabilnog dijela sredstava koja se dodjeljuju pojedinom znanstveniku uzimaju se u obzir
znanstveni radovi objavljeni u razdoblju 2015-2019. u časopisima i publikacijama indeksiranima u Web of Science
Core Collection bazama, Scopus bazi, te a1 radovi (samo za humanističke znanosti). U obzir se uzimaju i radovi
prihvaćeni za objavljivanje ukoliko su objavljeni online i već im je dodijeljen DOI znak. Također, svi prijavljeni
radovi moraju biti upisani i u bazu Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI.
Pri tom se svaki takav rad vrednjuje određenim brojem bodova i to na sljedeći način:
10 bodova za rad u časopisu unutar prvog kvartila (Q1) pripadne kategorije,

7 bodova za rad u časopisu unutar drugog kvartila (Q2) pripadne kategorije,
5 bodova za rad u časopisu unutar trećeg kvartila (Q3) pripadne kategorije,
4 bod za rad u časopisu unutar četvrtog kvartila (Q4) pripadne kategorije,
4 boda za poglavlje u knjizi indeksiranoj u WoS-u, za rad u zborniku indeksiran u WoS-u koji nije izdat kao
broj nekog časopisa, te za rad u časopisu indeksiran u WoS-u koji nije kategoriziran po kvartilima,
3 boda za rad indeksiran u Scopusu, a koji nije indeksiran u WoS-u, osim za društvene znanosti gdje će se
takav rad bodovati s 4 boda,
3 boda za a1 rad (samo za humanističke znanosti),
znanstvena knjiga se vrednjuje kao tri rada u odgovarajućoj kategoriji, znači 12 bodova ako je citirana u
WoS-u, 9 bodova ako je citirana u Scopus-u (odnosno 12 ako je riječ o društvenim znanostima), te 9 bodova
ako spada u a1 kategoriju (samo za humanističke znanosti),
urednička knjiga vrednuje se kao jedan rad u odgovarajućoj kategoriji, znači 4 boda ako je citirana u WoSu, 3 boda ako je citirana u Scopus-u (odnosno 4 ako je riječ o društvenim znanostima), te 3 boda ako spada
u a1 kategoriju (samo za humanističke znanosti).
Ako je neki časopis indeksiran u dvije ili više kategorija, za obračun se uzima kategorija u kojoj je on najbolje
rangiran.
S obzirom na broj autora rada na radu broj bodova za pojedini rad se korigira na sljedeći način:
- do četiri autora, nema korekcije
- pet autora, pojedinom autoru se dodjeljuje 75% bodova
- šest autora, pojedinom autoru se dodjeljuje 50% bodova
- sedam ili više autora, pojedinom autoru se dodjeljuje 25% bodova.
Tako dobiveni bodovi dodjeljuju se znanstveniku koji je autor na tom radu. Zbrajanjem bodova po svim radovima
dolazi se do ukupnog broja bodova dodijeljenih pojedinom znanstveniku.
U slučaju kad je broj autora veći ili jednak tri, dozvoljava se bonus za glavnog autora. Glavni autor je pri tom onaj
koji je najviše doprinio rješavanju problema, objedinio podatke i napisao rad. Po jednom radu može biti samo jedan
glavni autor. Bonus za glavnog autora iznosi 3 boda za Q1 rad, 2 boda za Q2 rad, te po jedan bod za ostale radove.
Pri određivanju varijabilnog dijela sredstava koji se dodjeljuje pojedinom umjetniku uzima se u obzir njegovo
umjetničko djelovanje u razdoblju 2015-2019., koje se odnosi na izlagačku djelatnost u prostoru ili u organizaciji
kulturno- umjetničkih institucija (galerije, muzeji) čiji je rad priznat od strane strukovnih udruga i organizacija.
Izložbe mogu biti samostalne, retrospektivne ili skupne (pod uvjetom da je izložba žirirana odnosno kurirana). U
obzir se uzimaju i realizirane javne skulpture/ instalacije u vanjskom ili nekom drugom javnom prostoru izabranom
na javnom natječaju.
Pri tom se svaki takav rad vrednuje određenim brojem bodova i to na sljedeći način:
10 bodova za retrospektivnu izložbu u prostoru ili u organizaciji kulturno- umjetničkih institucija
(galerije, muzeji) čiji je rad priznat od strane strukovnih udruga i organizacija,
7 bodova za javnu skulpturu/ instalaciju u vanjskom ili nekom drugom javnom prostoru izabranom na
javnom natječaju,
4 bodova za samostalnu izložbu u prostoru ili u organizaciji kulturno-umjetničkih institucija (galerije,
muzeji) čiji je rad priznat od strane strukovnih udruga i organizacija,
3 boda za skupnu izložbu izložbu u prostoru ili u organizaciji kulturno-umjetničkih institucija (galerije,
muzeji) čiji je rad priznat od strane strukovnih udruga i organizacija,
Novčana vrijednost boda iz gornjeg izračuna dobiva se dijeljenjem iznosa sredstava raspoređenih na varijabilni dio s
ukupnim brojem bodova dodijeljenih svim zaposlenicima.
Varijabilni dio sredstava za pojedinog znanstvenika/umjetnika dobije se množenjem njemu dodijeljenih bodova s
novčanom vrijednošću boda.
Zaposlenicima Sveučilišta u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim i znanstvenim zvanjima koji nisu zaposleni
u punom radnom vremenu dodijeliti će se fiksni dio sredstava u iznosu proporcionalnom postotku radnog vremena na
koji su zaposleni. Zaposlenicima Sveučilišta u ostalim zvanjima (nastavnim, stručnim), ne dobivaju fiksan dio
sredstava, ali mogu sudjelovati u raspodjeli varijabilnog dijela na način utvrđen ovim Pravilnikom ako su objavili rad
u WoS-u ili a1 rad u razdoblju 2015-2019. Pri tom će se pojedinom takvom zaposleniku dodijeliti sredstva samo
ukoliko mu gornjom raspodjelom pripadne barem 500,00 kn.
-

Članak 6.
Po donošenju Pravilnika Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta objavljuje Poziv za
podnošenje prijava za dodjelu sredstava za namjensko institucijskom financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti u
2019. (poziv za varijabilni dio sredstava). Poziv obavezno sadrži rok za podnošenje prijava koji ne može biti kraći od
sedam dana.
Zaposlenik zainteresiran za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti
(varijabilni dio sredstava) podnosi, sukladno Pozivu, prijavu/zahtjev na propisanom obrascu. Uz prijavu/zahtjev
zaposlenik je dužan priložiti i svu traženu dokumentaciju.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta
pregledava pristigle prijave na temelju uvjeta i zahtjeva iz ovoga Pravilnika. U postupku pregleda prijava Služba za
međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta može pozvati podnositelja prijave/zahtjeva da pojašnjenjem
ili upotpunjavanjem u svezi s traženim dokumentima uklone nedostatke ili nejasnoće.
Pogreškama, nedostacima ili nejasnoćama iz prednjeg stavka ovoga članka smatraju se dokumenti koji jesu ili se čine
nejasni, nepotpuni, pogrešni, sadrže greške ili nedostaju.

Službi u pregledu prijava pomaže tročlano Povjerenstvo za pregled i procjenu prijava (čiji jedan član će po funkciji
biti prorektor za međunarodnu suradnju i znanost) koje će odlučivati o kategorizaciji prijavljenih radova u slučaju
kad iz postojećih baza nije nedvosmisleno jasno o kakvoj vrsti i kategoriji rada se radi. Povjerenstvo imenuje Senat
na istoj sjednici na kojoj se donosi i Pravilnik.
O pregledu pristiglih prijava Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta sastavlja pisano
izvješće i izrađuje nacrt prijedloga odluke za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene i
umjetničke djelatnosti.
Pisano izvješće i nacrt prijedloga odluke, iz prednjega stavka, Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte
Sveučilišta dostavlja prorektoru za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta koji izrađuje prijedlog odluke za
dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti i o njoj obavještava podnositelje
prijava. Podnositelj prijave/zahtjeva koji smatra da mu je ovom odlukom povrijeđeno koje pravo može, u roku od 3
radna dana, od dana objave odluke, podnijeti prigovor Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte, a ova
mu je dužna dostaviti odgovor.
Odluku o dodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, na prijedlog prorektora za
međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta, donosi rektor.
Podnositelj prijave/zahtjeva koji smatra da mu je odlukom iz prednjega stavka povrijeđeno koje pravo, i koji je na tu
temu već bio uputio prigovor Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte, može u roku od 3 radna dana, od
dana objave odluke, podnijeti prigovor Senatu.
Odluka Senata po prigovoru konačna je.
Članak 7.
Odluku o dodijeli fiksnog dijela sredstva za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti donosi rektor
na prijedlog prorektora za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta.
Odluka rektora konačna je.
III. DOZNAKA SREDSTAVA, PRAĆENJE POTROŠNJE I FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Članak 8.
Raspoloživa sredstva doznačuju se prema pojedinačnim odlukama o raspodjeli sredstava po kategorijama potrošnje.
Zaposlenik Sveučilišta u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom znanstvenom, nastavnom i suradničkom
zvanju koji nije angažiran na nekom znanstvenom-istraživačkom ili umjetničkom projektu, bilo kao voditelj ili kao
suradnik, dužan je osmisliti prijedlog projekta koji bi se financirao iz dodijeljenih sredstava. Taj prijedlog mora
sadržavati cilj, aktivnosti, ljudske i materijalne resurse, kao i vremenski plan projekta. Više istraživača mogu
zajednički osmisliti projektni prijedlog i udružiti sredstva. Prijedlog projekta, u smislu ovog stavka, potrebno je
dostaviti Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte.
Financijsko računovodstvena služba Sveučilišta prati tijek doznačenih sredstava i podnosi financijski izvještaj iz
kojeg će Senatu i MZO biti vidljiv način njihova korištenja.
IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Članak 10.
Izmjene i/ili dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik.
Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

ad 5.

Donošenje Kalendara nastave za akademsku 2019. / 2020. godinu

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Kalendara nastave za akademsku 2019. / 2020. godinu
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica

Senat je jednoglasno donio
KALENDAR NASTAVNIH AKTIVNOSTI
ZA PREDDIPLOMSKE I DIPLOMSKE STUDIJE U AKADEMSKOJ 2019./2020.
I. ZIMSKI SEMESTAR (traje 15 tjedana):
1. Početak nastave: 7. listopada 2019. (ponedjeljak)
2. Početak nastave za diplomske studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju:
11. studenog 2019. (ponedjeljak) – trajanje (10 tjedana)
3. Završetak nastave: 1. veljače 2020. (subota)
4. Dani u semestru kada nema nastave:
− 8. listopada 2019. (utorak) – Dan neovisnosti
− 1. studenoga 2019. (petak) – Dan svih svetih
− od 23. prosinca 2019. (ponedjeljak) do 6. siječnja 2020. (ponedjeljak) - Božićni i novogodišnjiblagdani
5. Izvanredni ispitni rok: od 18. studenoga 2019. (ponedjeljak) do 30. studenoga 2019. (subota)
6. Zimski ispitni rok: od 3. veljače 2020. (ponedjeljak) do 15. veljače 2020. (subota)
II. LJETNI SEMESTAR (traje 15 tjedana):
1. Početak nastave: 17. veljače 2020. (ponedjeljak)
2. Završetak nastave za diplomske studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju: 25. travnja 2020. (subota) – trajanje
(10 tjedana)
3. Završetak nastave: 30. svibnja 2020. (subota)
4. Dani u semestru kada nema nastave:
− 13. travnja 2020. - Uskrsni ponedjeljak
− 1. svibnja 2020. – Praznik rada (petak)
5. Izvanredni ispitni rok: od 23. ožujka 2020. (ponedjeljak) do 4. travnja 2020. (subota)
6. Ljetni ispitni rok: od 1. lipnja 2020. (ponedjeljak) do 27. lipnja 2020. (subota)
7. Neradni dani za vrijeme ispitnih rokova:
− 11. lipnja 2020. (četvrtak) – Tijelovo
− 22. lipnja 2020. (ponedjeljak) – Dan antifašističke borbe
− 25. lipnja 2020. (četvrtak) – Dan državnosti
III. ZAVRŠETAK AKADEMSKE GODINE
1. Jesenski ispitni rok: od 24. kolovoza 2020. (ponedjeljak) do 19. rujna 2020. (subota)
2. Rektorski rok: 22. rujna 2020. (utorak) u 8:00 sati
Za ljetni i jesenski ispitni rok nastavnici su dužni objaviti dva termina polaganja ispita, a za sve ostale ispitne rokove jedan
termin polaganja ispita.
Preporuka je da između dva termina polaganja ispita protekne najmanje četrnaest dana.
ad 6.
Donošenje odluke o konačnoj rang listi za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku (A
stipendije) za akademsku 2018. / 2019. godinu:

a)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Zapisnik Povjerenstva o provedenom postupku utvrđivanja najbolje
rangiranih studenata koji su u akademskoj 2018. / 2019. godini upisali I. godinu studija te privremena rang lista za dodjelu
A stipendija formirana prema odlukama vijeća sveučilišnih odjela i vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio konačne rang liste za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku kako
slijedi:
RANG-LISTA ZA DODJELU „A“ KATEGORIJE DRŽAVNIH STIPENDIJA
REDOVITIM STUDENTIMA KOJI SU UPISALI I. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ
2018./2019. GODINI

Redni
broj

Ime i prezime kandidata

Naziv studija

Ukupni bodovi

1.

Jelena Kraljević

Poslovna ekonomija, smjer Turizam

678,70

Ulazi u
10%
najboljih
DA

PRIVREMENA RANG-LISTA ZA DODJELU „A“ KATEGORIJE DRŽAVNIH STIPENDIJA
REDOVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU 2018./2019. GODINU

SVEUČILIŠNI ODJEL

RAZINA
STUDIJA

IME I PREZIME

GODINA

TEŽINSKI
PROSJEK

POMORSKI ODJEL

DIPLOMSKI

1. Nora Draganić

I. godina Pomorstvo

4,466

III. godina stručni studij
Hoteljerstvo, restoraterstvo
i gastronomija
III. godina Poslovna
ekonomija, Turizam

4.733

II. godina Poslovna
ekonomija, Turizam

5.000

1. Antea Marić
ODJEL ZA
EKONOMIJU I
POSLOVNU
EKONOMIJU

PREDDIPLOMSKI

DIPLOMSKI

ODJEL ZA
ELEKTROTEHNIKU I
RAČUNARSTVO
ODJEL ZA
AKVAKULTURU
ODJEL ZA
KOMUNIKOLOGIJU

ODJEL ZA
UMJETNOST I
RESTAURACIJU

b)

1. Lea Dražeta

1. Antun Đuraš
DIPLOMSKI
2. Toni Jurjević

II. godina
Primijenjeno/poslovno
računarstvo
II. godina Elektrotehničke i
komunikacijske tehnologije
u pomorstvu

4.443

4.367

4.025

Nije bilo kandidata
PREDDIPLOMSKI

1. Helena Barać

PREDDIPLOMSKI

1. Viktorija Pilon
2. Ira Fabrio
3. Mirta Tonc

DIPLOMSKI
STUDIJ POVIJEST
JADRANA I
MEDITERANA

2. Patricija Njirić

PREDDIPLOMSKI

1. Jovana Vučetić

1. Marijo Thon
2. Roko Butorac

III. godina Mediji i kultura
društva
II. godina Konzervacijarestauracija
III. godina Konzervacijarestauracija
III. godina Konzervacijarestauracija
I. godina Konzervacijarestauracija
III. godina Povijest Jadrana
i Mediterana
III. godina Povijest Jadrana
i Mediterana

4.350

4.983
4.961
4.543
4.874
4.612
4.256

Donošenje odluke o konačnoj rang listi za dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno - ekonomskog statusa
( E stipendije) za akademsku 2018. / 2019. godinu:

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je zapisnik Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu
stipendija studentima slabijeg socio ekonomskog stanja (E stipendije) te privremena rang lista pristupnika.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se izvješće Povjerenstva za dodjelu E stipendija za akademsku 2018. / 2019. godinu.
2. Prihvaća se prijedlog rang liste pristupnika za dodjelu E stipendija i utvrđuje konačna rang lista pristupnika
kojom se dodjeljuju 3 stipendije ove kategorije.
3. S obzirom na svrhu dodjele E stipendija, konačna rang lista neće se javno objaviti nego će se dobitnici stipendija
pojedinačno izvjestiti.
4. Dokumentacija na temelju koje je obavljeno rangiranje pristupnika kao i rang lista s unesenim podacima o
pristupnicima odložit će se u posebnoj omotnici uz zapisnik 159. sjednice Senata koji se čuva u papirnatom obliku.

ad 7.

Donošenje Odluke o izmijeni Odluke o dopunama studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
Mediji i kultura društva i davanje suglasnosti na izvedbeni plan nastave

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je izmijenjeni Izvedbeni plan nastave za preddiplomski studij Mediji i
kultura društva za akademsku 2019. / 2020., Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju o dopuni Odluke o dopunama
studijskog programa MiKD od 19. lipnja 2019., Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja
kvalitete od 24. lipnja 2019. i Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju o izmjeni Izvedbenog plana za akademsku
2019. / 2020. godinu.
Uvodno izvješće: S. Žaja Vrbica
U raspravi je sudjelovao:M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izmjeni Odluke Senata (broj 892-4e/19 od 27. svibnja 2019).
Odluka Senata Sveučilišta u Dubrovniku, broj 892-4e/19, donesena na 158. sjednici Senata održanoj 27. svibnja 2019.
mijenja se i glasi:
„1. Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 24. svibnja i 24.
lipnja 2019. i Odluka Stručnog vijeća Odjela za komunikologiju o manjim izmjenama i dopunama studijskog
programa preddiplomskog sveučilišnog studija "Mediji i kultura društva" od 21. svibnja i 19. lipnja 2019.
2. Prihvaća se izmijenjeni i dopunjeni studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija "Mediji i kultura
društva".“
.....................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost na izmijenjeni izvedbeni plan nastave preddiplomskog sveučilišnog studija "Mediji i kultura
društva" za akademsku 2019. / 2020. godinu.
ad 8.

Prihvaćanje Izvješća o adekvatnosti stranih nastavnika za izvođenje na poslijediplomskom studiju u
osnivanju „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ i davanje suglasnosti na povjeravanje
izvođenja nastave

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje adekvatnosti inozemnih
nastavnika kao nositelja kolegija na poslijediplomskom specijalističkom studiju u osnivanju „Upravljanje kvalitetom i
održivim razvojem u turizmu“ od 19. lipnja 2019. i Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju o izmjeni nositelja kolegija
na poslijediplomskom specijalističkom studiju u osnivanju „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“.
Uvodno izvješće: N. Stojčić
U raspravi su sudjelovali: M. Pećarević i M. Trpin
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

3.

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za utvrđivanje adekvatnosti inozemnih nastavnika za izvođenje nastave na
poslijediplomskom specijalističkom studiju u osnivanju „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u
turizmu“ od 19. lipnja 2019. kojim se Senatu Sveučilišta u Dubrovniku daje pozitivno mišljenje i prijedlog za
povjeravanje izvođenja nastave na tom studiju inozemnim nastavnicima zaposlenima na akreditiranim
inozemnim visokoškolskim institucijama, kako slijedi:
− dr. sc. Calin-Adrian Comes (Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Economie şi Drept, Târgu
Mureș, Rumunjska),
− dr. sc. Marko Kukanja (Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije –Turistica, Portorož,
Slovenija),
− dr. sc. Dijana Blažeković – Dimovska (Univerzitet Sv. Kliment Ohridski, Fakultet za biotehnički nauki,
Bitola, Makedonija).
Daje se suglasnost na prijedlog Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za povjeravanje izvođenja nastave
inozemnim nastavnicima na poslijediplomskom specijalističkom studiju u osnivanju „Upravljanje kvalitetom i
održivim razvojem u turizmu“, i to:
− dr. sc. Calinu-Adrianu Comesu za izvođenje nastave na kolegiju Upravljanje informacijskim
sustavima,
− dr. sc. Marku Kukanji za izvođenje nastave na kolegiju Upravljanje kvalitetom usluga u hotelijerstvu,
− dr. sc. Dijani Blažeković – Dimovska za izvođenje nastave na kolegiju Upravljanje sigurnošću hrane.
Ova odluka čini sastavni dio Elaborata o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija
„Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“.

Senat je jednoglasno donio
Odluku
1.

2.

3.

Prihvaća se Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o izmjeni nositelja kolegija na
poslijediplomskom specijalističkom studiju u osnivanju „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u
turizmu“ od 11. ožujka 2019.
Mijenja se studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija u osnivanju „Upravljanje kvalitetom i
održivim razvojem u turizmu“ na način da se izv. prof. dr. sc. Petar Kružić imenuje nositeljem kolegija
Analitičke metode za procjenu održivosti poslovanja.
Ova odluka čini sastavni dio Elaborata o studijskom programu poslijediplomskog specijalističkog studija
„Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“.

ad 9.

Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje udžbenika „Konzervacija i restauracija keramike“
autorice doc. dr. art. Kristine Kojan Goluža

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je mišljenje Povjerenstva za znanstveno nastavnu literaturu Sveučilišta u
Dubrovniku od 11. lipnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Daje se suglasnost za izdavanje udžbenika „Konzervacija i restauracija keramike“ autorice doc. dr. art. Kristine
Kojan Goluža

ad 10.

Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječajima objavljenim u Narodnim novinama 42/19 i
56/19 za prijam u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta dva izvršitelja za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni
promet (2.12.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 3. lipnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 42/19. od 26. travnja 2019. i 56/19. od
5. lipnja 2019., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta dva izvršitelja za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02) na određeno
vrijeme u punom radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
doc. dr. sc. Žarko Koboević, predsjednik
izv. prof. dr. sc. Nikša Koboević, član
doc. dr. sc. Srđan Vujičić, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja
i odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li
kandidati zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.

ad 11.

Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama 46/19 za
prijam u radni odnos i izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta jednog izvršitelja za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije ( 5.01.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
od 24. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 46 od 8. svibnja 2019., za izbor u
znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija,
grana financije (5.01.02), imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Tonći Svilokos, predsjednik
doc. dr. sc. Iris Lončar, članica
doc. dr. sc. Meri Šuman Tolić, članica.

ad 12.

Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka i ocjenu nastupnog predavanja po natječaju objavljenom u
Narodnim novinama 25/19 za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju od 24. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 25 od 13. ožujka 2019., i ocjenu
nastupnog predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13 ) imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
doc. dr. sc. Iris Lončar, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Tonći Svilokos, član
doc. dr. sc. Meri Šuman Tolić, članica.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak natječaja i nakon pregleda i ocjene pravodobno
pristiglih prijava utvrđuje ispunjavaju li kandidati zakonom propisane uvjete za izbor u zvanje, ocjenjuje nastupno
predavanje te predlaže Senatu odabir kandidata.

ad 13.

Imenovanje Povjerenstva za provedbu postupka i ocjenu nastupnog predavanja po natječaju objavljenom u
Narodnim novinama 46/19 za izbor jednog izvršitelja u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju od 24. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 46 od 8. svibnja 2019., i ocjenu
nastupnog predavanja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04 ) imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, predsjednica
doc. dr. sc. Zorica Krželj Čolović, članica
doc. dr. sc. Iris Lončar, članica.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak natječaja i nakon pregleda i ocjene pravodobno
pristiglih prijava utvrđuje ispunjavaju li kandidati zakonom propisane uvjete za izbor u zvanje, ocjenjuje nastupno
predavanje te predlaže Senatu odabir kandidata.

ad 14.
a) Donošenje odluke o izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta dr. sc. Barbare Gangai Zovko
za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdiscipliinarne 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
geologije od 25. ožujka 2019., Zapisnik o održanom nastupnom predavanju od 31. svibnja 2019.; Izvješće Povjerenstva za
ocjenu nastupnog predavanja od 31. svibnja 2019. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti od 31.
svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Barbara Gangai Zovko izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje interdiscipliinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)

b) Donošenje odluke o izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta dr. sc. Marine Brailo
Šćepanović za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologija (4.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma od 27. veljače 2019.;
Zapisnik o održanom nastupnom predavanju od 30. svibnja 2019.; Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od
30. svibnja 2019. i Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti od 3. lipnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Marina Brailo Šćepanović izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje biotehnologija (4.04).

ad 15.

Donošenje odluke o raspisivanju izbora i imenovanju Povjerentva za provedbu postupka izbora člana
Senata – predstavnika zaposlenika s izborom u u suradničko zvanje (zamjena za dr. sc. Marinu Brailo
Šćepanović)

Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio

Zaključak

1. Utvrđuje se da je dr. sc. Marina Brailo Šćepanović izborom u znanstveno nastavno zvanje docenta izgubila status
poslijedoktoranda temeljem kojeg je bila izabrana za člana Senata – predstavnika zaposlenika u suradničkim
zvanjima.
2. U skladu s odredbom članka 59. stavka 1. alineja 5. Statuta, dr. sc. Marina Brailo Šćepanović razrješava se funkcije
člana Senata zaključno s ovom, 159. sjednicom Senata.
3. Za sljedeću sjednicu Senata u rujnu 2019. pripremit će se prijedlog članova Povjerenstva za provedbu postupka
izbora, popis zaposlenika s izborom u suradnička zvanja (asistenti i poslijedoktorandi) te hodogram aktivnosti, a
izbor će se provesti u listopadu 2019.

ad 16.

Donošenje Odluke o ponovnom izboru Jelene Dubčić, prof., u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg
predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Izvješće Odbora za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku od 29. svibnja 2019.i Odluka Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Osijeku od 5. lipnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Jelena Dubčić, prof., ponovno se izabire u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06).

ad 17.

Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora jednog
izvršitelja za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju od 24. svibnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora jednog
izvršitelja za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07).

ad 18.

Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
jednog izvršitelja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana diskretna i
kombinatorna matematika (1.01.03)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i
računarstvo od 13. lipnja 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 jednog
izvršitelja za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika, grana diskretna i kombinatorna matematika
(1.01.03).

ad 19. Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora jednog
izvršitelja za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ekologija i
zaštita okoliša (4.01.03)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu od 10.
lipnja 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 jednog
izvršitelja za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ekologija i
zaštita okoliša (4.01.03).

ad 20.

Raspisivanje natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta jednog izvršitelja za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za ek0onomiju i
poslovnu ekonomiju od 10. lipnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta jednog izvršitelja za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana opća ekonomija (5.01.06).

ad 21.

Raspisivanje natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda jednog izvršitelja
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni
promet (2.12.02)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 3. lipnja
2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda jednog izvršitelja za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet
(2.12.02).

ad 22.

Raspisivanje natječaja za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta jednog izvršitelja za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika (2.03.01)

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za elektrotehniku i
računarstvo od 13. lipnja 2019. i prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju od 14. lipnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta jednog izvršitelja za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana elektroenergetika (2.03.01).
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju u sastavu: izv. prof. dr. sc. Mario Miličević, predsjednik,
prof. dr. sc. Srećko Krile, član i izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević, član.
ad 23.

Raspisivanje natječaja za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet
(2.12.02) - tri izvršitelja

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 3. lipnja
2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za ponovni izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni promet (2.12.02)
- tri izvršitelja

ad 24.

Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31) – tri izvršitelja

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća studija „Sestrinstvo“ i „Kliničko
sestrinstvo“ od 7. lipnja 2019.
Uvodno izvješće: N. Burum
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31) – tri izvršitelja.

Zaključeno u 10,36 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

