Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 1417-1/17
U Dubrovniku, 29. rujna 2017.

Zapisnik
sa 143. sjednice Senata održane 29. rujna 2017. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 11:00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Brailo, M., Brautović, M., Bupić, M., Burum, N., Đurđević–Tomaš, I., Jasprica,
N., Jurjević, M., Mirošević, M., Palunko, I., Pećarević, M., Stojčić, N., Svilokos, T., Tomšić, S. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Kapović, M., Maldini, P., Matošić, M., Plavčić, M. i Uskoković, S (op).
Sjednici su nazočili: prorektorica Pavlić, I., prorektor Lazar, M., Marić, M. – predstojnica Zavoda za mediteranske kulture,
Putica, B. – akademski tajnik, Marinović, A. – voditeljica Ureda za kadrovske poslove, Buratović, S. - voditeljica Ureda za
odnose s javnostima, Trpin, M. – voditelj Ureda za kvalitetu i Ćebo, J. – studentski pravobranitelj.
Izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost predložio je da se Dnevni red koji je dostavljen
članovima Senata uz poziv za sjednicu dopuni s točkom 4. b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za bodovanje
pristiglih prijava za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti. Senat je prihvatio taj
prijedlog te jednoglasno donio sljedeći
Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Zapisnik sa 142. sjednice Senata održane 18. srpnja 2017.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 18. srpnja do 29. rujna 2017.
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta
Donošenje:
a) Pravlnika o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. na
Sveučilištu u Dubrovniku
b) Odluke o imenovanju Povjerenstva za bodovanje pristiglih prijava za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko
financiranje znanstvene djelatnosti
5. Donošenje Odluke o izdavanju knjige doc. dr. sc. Davora Ljubimira „Znanje po mjeri čovjeka - zasnivanje sociologije znanja
u Maxa Schelera“
6. Donošenje:
a) Pravilnika o izdavanju znanstveno-nastavne literature Sveučilišta u Dubrovniku
b) Plana izdavanja za 2018. godinu
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2017.
8. Donošenje izvedbenih planova nastave Odjela za umjetnost i restauraciju za 2017. / 2018. godinu
9. Donošenje Odluke o participaciji u troškovima studija za studente kojima je nakon isteka akademske godine do završetka
studija preostao samo završni ili diplomski rad
10. Donošenje odluke po zahtjevu tvrtke Vodovod Dubrovnik d.o.o. za zasnivanje služnosti na čest. zem. 721/5 i 723/5 k.o. Gruž
u vlasništvu Sveučilišta u Dubrovniku, a radi održavanja i popravaka vodovodne i kanalizacijske mreže
11. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Sanje Tomšić u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14)
12. Donošenje odluke o produljenju roka za završetak poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“
13. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktorandica poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“:
a) Julijane Antić Brautović s temom: „Prevlaka i istočni dio Konavala u pregovorima o razmjeni teritorija između Hrvatske,
Bosne i Hercegovine i SRJ od 1992. do 1996. godine“ (mentor: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić) i
b) Nede Kovačić s temom: „Medicinska vještačenja u postupcima kaznenog suda u Dubrovniku u 18. stoljeću“ (mentorica:
dr. sc. Tatjana Buklijaš)
14. Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente i nastupnog predavanja dr. sc. Kristine Puljizević u naslovno
znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04)
15. Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno zvanje predavača za područje biomedicine i zdravstva, polje
kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
16. Donošenje Odluke o prijedlogu za razrješenje izv. prof. dr. sc. Ivane Pavlić s funkcije prorektorice za studije i studente
Sveučilišta u Dubrovniku, na osobni zahtjev.

Ad 1.
Zapisnik sa 142. sjednice Senata održane 18. srpnja 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je zapisnik sa 142. sjednice Senata održane 18. srpnja 2017.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
U raspravi je sudjelovala S. Žaja Vrbica.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se zapisnik sa 142. sjednice Senata održane 18. srpnja 2017. uz unošenje ispravka u točki 5. Dnevnog reda tako
da se umjesto pogrešno upisanog prezimena „Krašić“ unese ispravno prezime „Kraševac“.

Ad 2.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 18. srpnja do 29. rujna 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima u razdoblju između dvije
sjednice Senata.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio

Zaključak

Prima se na znanje izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 18. srpnja do 29. rujna 2017.
Ad 3.
Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o donošenju Pravilnika o dopuni Pravilnika o ustroju
radnih mjesta Sveučilišta u Dubrovniku te uvjetima i opisom poslova radnih mjesta koja se unose u Pravilnik.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: M. Brailo, N. Jasprica, M. Pećarević, B. Putica, I. Palunko, N. Burum, I. Đurđević Tomaš, M. Bupić i
N. Antolović.
Senat je većinom glasova (uz tri suzdržana glasa) donio
Pravilnik
o dopuni Pravilnika o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Dubrovniku
1. U Pravilnik o ustroju radnih mjesta Sveučilišta u Dubrovniku, u glavi II. „Radna mjesta u nastavnoj i znanstvenoj
djelatnosti“ unosi se nova točka 6. „Stručna zvanja (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja)“, sa sljedećim radnim
mjestima:
6. 1. Stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja)
6.2. Viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja)
6.3. Stručni savjetnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja)
2.

U Pravilnik o ustroju radnih mjesta unose se uvjeti s opisom poslova za pojedina radna mjesta kako slijedi:
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6. STRUČNA ZVANJA
Radno mjesto
Uvjeti:

6.3. Stručni savjetnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja)
završen odgovarajući* sveučilišni diplomski studij,
najmanje 10 godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika / višeg
stručnog suradnika na istim ili srodnim poslovima u području u kojem se bira
objavljena četiri znanstvena ili najmanje osam stručnih / stručno – popularnih radova vezanih uz
struku**
ili
akademski stupanj doktora znanosti u odgovarajućem* području i polju znanosti
najmanje 7 godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika / višeg
stručnog suradnika na istim ili srodnim poslovima u području u kojem se bira
objavljena četiri znanstvena ili najmanje osam stručnih / stručno – popularnih radova vezanih uz
struku **

Koeficijent:
Odgovoran:
Broj
izvršitelja:
Pokusni rad:

Prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i složenosti poslova
Voditelju ustrojbene jedinice
Prema planu kadrova Sveučilišta
6 mjeseci.

Poslovi:
-obavljanje stručnog, nastavnog i znanstvenog rada u okviru svog područja djelovanja i to:
u okviru stručnog rada: sudjelovanje u provedbi stručnih projekata, obavljanje istraživanja, objavljivanje stručnih
radova, izrada studija i elaborata, suradnja s gospodarstvom, sudjelovanje i prezentiranje rezultata istraživanja na
stručnim skupovima i dr.
u okviru nastavnog procesa: vođenje praktičnog rada, vježbi i stručne prakse studenata, održavanje konzultacija,
provjera znanja putem kolokvija, sudjelovanje u izradi završnih i diplomskih radova studenata
u okviru znanstvenog rada: sudjelovanje u provedbi znanstvenih istraživanja, rad na znanstvenim projektima,
objavljivanje znanstvenih radova, sudjelovanje i prezentiranje rezultata istraživanja na znanstvenim skupovima
-ostali poslovi:
usavršavanje u zemlji i inozemstvu
organiziranje i nadziranje obavljanja pomoćnih poslova i poslova održavanja infrastrukture u objektima i prprostorima
koji su mu povjereni
planiranje i koordiniranje stručnih i razvojnih aktivnosti u okviru svog područja rada
obavljanje poslova vezanih za edukaciju, radionice, prezentacije, predavanja za građanstvo, izložbe, stručna vodstva, info
– ploče i sl.
pisanje edukacijskih materijala, vodiča i letaka te stručno – popularnih članaka
suradnja s drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu koje se bave istom ili srodnom djelatnošću
obavljanje drugih poslova u skladu s potrebama posla i nalozima neposredno nadređene osobe
6. STRUČNA ZVANJA
Radno mjesto
Uvjeti:
Koeficijent:
Odgovoran:
Broj
izvršitelja:
Pokusni rad:

6.1. Stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja)
završen odgovarajući* sveučilišni diplomski studij,
Prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i složenosti poslova
Voditelju ustrojbene jedinice
Prema planu kadrova Sveučilišta
6 mjeseci.

Poslovi:
-obavljanje stručnog, nastavnog i znanstvenog rada u okviru svog područja djelovanja i to:
u okviru stručnog rada: sudjelovanje u provedbi stručnih projekata, obavljanje istraživanja, objavljivanje stručnih
radova, izrada studija i elaborata, suradnja s gospodarstvom, sudjelovanje i prezentiranje rezultata istraživanja na
stručnim skupovima i dr.
u okviru nastavnog procesa: vođenje praktičnog rada, vježbi i stručne prakse studenata, održavanje konzultacija,
provjera znanja putem kolokvija, sudjelovanje u izradi završnih i diplomskih radova studenata
u okviru znanstvenog rada: sudjelovanje u provedbi znanstvenih istraživanja, rad na znanstvenim projektima,
objavljivanje znanstvenih radova, sudjelovanje i prezentiranje rezultata istraživanja na znanstvenim skupovima
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-ostali poslovi:
usavršavanje u zemlji i inozemstvu
stjecanje uvjeta za izbor u više zvanje
organiziranje i nadziranje obavljanja pomoćnih poslova i poslova održavanja infrastrukture u objektima i prprostorima
koji su mu povjereni
planiranje i koordiniranje stručnih i razvojnih aktivnosti u okviru svog područja rada
obavljanje poslova vezanih za edukaciju, radionice, prezentacije, predavanja za građanstvo, izložbe, stručna vodstva, info
– ploče i sl.
pisanje edukacijskih materijala, vodiča i letaka te stručno – popularnih članaka
suradnja s drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu koje se bave istom ili srodnom djelatnošću
obavljanje drugih poslova u skladu s potrebama posla i nalozima neposredno nadređene osobe
6. STRUČNA ZVANJA
Radno mjesto
Uvjeti:

6.2. Viši stručni suradnik (u sustavu znanosti i visokog obrazovanja)
završen odgovarajući* diplomski sveučilišni studij,
najmanje pet godina radnog iskustva u zvanju i na radnom mjestu stručnog suradnika u
sustavu znanosti i visokog obrazovanja na istim ili srodnim poslovima u koje se bira
dva znanstvena** ili najmanje četiri stručna / stručno popularna rada vezana za struku

Koeficijent:
Odgovoran:
Broj
izvršitelja:
Pokusni rad:

Prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i složenosti poslova
Voditelju ustrojbene jedinice
Prema planu kadrova Sveučilišta

Poslovi:
-obavljanje stručnog, nastavnog i znanstvenog rada u okviru svog područja djelovanja i to:
u okviru stručnog rada: sudjelovanje u provedbi stručnih projekata, obavljanje istraživanja, objavljivanje stručnih
radova, izrada studija i elaborata, suradnja s gospodarstvom, sudjelovanje i prezentiranje rezultata istraživanja na
stručnim skupovima i dr.
u okviru nastavnog procesa: vođenje praktičnog rada, vježbi i stručne prakse studenata, održavanje konzultacija,
provjera znanja putem kolokvija, sudjelovanje u izradi završnih i diplomskih radova studenata
u okviru znanstvenog rada: sudjelovanje u provedbi znanstvenih istraživanja, rad na znanstvenim projektima,
objavljivanje znanstvenih radova, sudjelovanje i prezentiranje rezultata istraživanja na znanstvenim skupovima
-ostali poslovi:
usavršavanje u zemlji i inozemstvu
stjecanje uvjeta za izbor u više zvanje
organiziranje i nadziranje obavljanja pomoćnih poslova i poslova održavanja infrastrukture u objektima i prprostorima
koji su mu povjereni
planiranje i koordiniranje stručnih i razvojnih aktivnosti u okviru svog područja rada
obavljanje poslova vezanih za edukaciju, radionice, prezentacije, predavanja za građanstvo, izložbe, stručna vodstva, info
– ploče i sl.
pisanje edukacijskih materijala, vodiča i letaka te stručno – popularnih članaka
suradnja s drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu koje se bave istom ili srodnom djelatnošću
obavljanje drugih poslova u skladu s potrebama posla i nalozima neposredno nadređene osobe
Ad 4.
a) Donošenje Pravlnika o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene
djelatnosti za 2017. na Sveučilištu u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravlnika o raspodjeli sredstava za namjensko višegodišnje
institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. na Sveučilištu u Dubrovniku te Promemoria sa sastanka održanog 19.
rujna 2017 u rektoratu Sveučilišta na kojem se raspravljalo o nacrtu Pravilnika o raspodjeli VIF17 sredstava.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali: I. Đurđević Tomaš, I. Palunko, N. Stojčić, N. Burum, M. Brautović, M. Lazar, B. Putica i M. Bupić.
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Senat je većinom glasova (uz dva suzdržana glasa) donio:
Pravilnik
o raspodjeli sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti u 2017. na Sveučilištu u Dubrovniku
I. Uvodne odredbe
Članak 1.
Ovim Pravilnikom o raspodjeli sredstava za namjensko institucijskom financiranje znanstvene djelatnosti u 2017. na
Sveučilištu u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se raspodjela novčanih sredstava koja su Sveučilištu u
Dubrovniku dodijeljena temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017., kao
i uvjeti i postupak za dodjelu tih sredstava, te prava i obveze korisnika tih sredstava.
Članak 2.
Sukladno Uputi o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. Ministarstva znanosti i
obrazovanja (Klasa. 640-02/17-03/00009 Urbroj: 533-19-17-0054) sredstva dodijeljena Sveučilištu u Dubrovniku temeljem
Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u 2017. namijenjena su institucijskom
financiranju znanstvene djelatnosti na Sveučilištu u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Sveučilište) i namjenski se mogu
koristiti za financiranje:
a) specifičnih troškova znanstveno-istraživačkog rada (laboratorijski potrošni materijal, laboratorijski uzorci i životinje,
plinovi, troškovi provođenja eksperimenata, troškovi terenskog znanstvenog rada i anketiranja, troškovi građevinskih
radova i adaptacija u svrhu uređenja laboratorija ili promjene namjene laboratorija, potrošni terenski materijal i drugi
slični troškovi);
b) nabavke sitne i srednje znanstvene opreme (pojedinačne ukupne vrijednosti do manje od milijun kuna), sitnog
potrošnog uredskog materijala i računala ako su ista potrebna za znanstveni rad;
c) diseminacija istraživačkih rezultata (publiciranje, sudjelovanje na kongresima i simpozijima što uključuje dnevnice,
smještaj i prijevoz);
d) nabavke knjiga i časopisa i pretplate na stručne i znanstvene on-line baze podataka;
e) aktivnosti popularizacije znanosti;
f) mobilnosti istraživača u nacionalnoj i internacionalnoj razini;
g) predfinaciranje odnosno učešća za financiranje međunarodnih projekata koji se financiraju iz međunarodnih zajmova
odnosno fondova;
h) indirektnih troškova u maksimalnoj vrijednosti do 2% godišnjeg iznosa ugovora.
Članak 3.
Sveučilište autonomno i odgovorno raspolaže doznačenim sredstvima, sukladno njihovoj namjeni.
Sredstva dodijeljena Sveučilištu temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u
2017.su namjenski proračunski prihod Sveučilišta, pa se u smislu članka 52. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br.:
87/08., 136/12. i 15/15.) ne smatraju se vlastitim prihodom.
Sredstva dodijeljena Sveučilištu temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u
2017 Sveučilište ne može koristiti za podmirivanje rashoda za zaposlene, nabavu kapitalne opreme ili za podmirivanje
materijalnih troškova redovitog poslovanja (tzv. „hladni pogon“).
II. Raspodjela sredstava
Članak 4.
Sredstva za namjensko institucijsko financiranje znanstvene 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 i znanstvena zvanja i 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 umjetničko-nastavnim
zvanjima, te 1.000,00 kn za one u znanstvenim zvanjima.
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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 2013-2017. u časopisima i publikacijama indeksiranima u Web of Science Core Collection
(WoS) 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 WoS-u, 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.
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 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, suradničkim, 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 2013-2017. Pri tom će se pojedinom takvom zaposleniku dodijeliti sredstva samo ukoliko mu
gornjom raspodjelom pripadne barem 500,00 kn.
Zaposlenicima u suradničkim zvanjima (asistentima i poslijedoktorandima) će Sveučilište i nadalje po potrebi iz vlastitih
sredstava, mimo sredstava čija se raspodjela utvrđuje ovim Pravilnikom, financirati aktivnosti koje su im nužne za
završetak doktorskog studija, odnosno za stjecanje uvjeta za izbor u više zvanje (objavljivanje radova, odlaske na
konferencije i sl).
Članak 6.
Po donošenju Pravilnika Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta objavljuje Poziv za podnošenje
prijava za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti (poziv za varijabilni dio
sredstava). Poziv obavezno sadrži rok za podnošenje prijava koji ne može biti kraći od sedam dana.
Znanstvenik zainteresiran za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti (varijabilni
dio sredstava) podnosi, sukladno Pozivu, prijavu/zahtjev na propisanom obrascu. Uz prijavu/zahtjev znanstvenik je dužan
priložiti i svu traženu dokumentaciju.
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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 bodovanje pristiglih 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 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 za 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 potrošnjei financijsko izvještavanje
Članak 8.
Raspoloživa sredstva doznačuju se prema pojedinačnim odlukama o raspodjeli sredstava po kategorijama potrošnje.
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.
Sredstva dodijeljena Sveučilištu temeljem Ugovora o namjenskom institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u
2017 moraju se iskoristiti do 30. lipnja 2018. zaključno.
Preostala i neutrošena sredstva iz Odluke MZO raspodijelit će se i koristiti, isključivo, za kapitalna ulaganja u znastvenoistraživački rad na Sveučilištu.
Članak 10.
Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
Članak 11.
Izmjene i/ili dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i Pravilnik.
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.
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b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za bodovanje u postupku raspodjele sredstava za namjensko
višegodišnje institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti za 2017. na Sveučilištu u Dubrovniku
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio:
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za bodovanje pristiglih prijava za dodjelu sredstava za namjensko institucijsko financiranje
znanstvene djelatnosti u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost
2. doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica
3. izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić, prorektor za poslovanje
Ad 5.
Donošenje Odluke o izdavanju knjige doc. dr. sc. Davora Ljubimira „Znanje po mjeri čovjeka - zasnivanje
sociologije znanja u Maxa Schelera“
Članovima Senata uz poziv za sjednicu dostavljen je prijedlog Povjerenstva za izdavanje znanstveno – nastavne literature za
izdavanje knjige doc. dr. sc. Davora Ljubimira „Znanje po mjeri čovjeka - zasnivanje sociologije znanja u Maxa Schelera“.
Uvodno izvješće dala je M. Pećarević.
U raspravi je sudjelovao M. Trpin.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Odobrava se izdavanje znanstvene autorske knjige ZNANJE PO MJERI SVEČOVJEKA, Zasnivanje sociologije znanja u
Maxa Schelera, autora dr. sc. Davora Ljubimira, a koja će se koristiti u znanstveno-nastavnom procesu na studijima
Odjela za komunikologiju.

Ad 6.
a) Donošenje Pravilnika o izdavanju znanstveno-nastavne literature Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o izdavanju znanstveno – nastavne literature
Sveučilišta u Dubrovniku s pripadajućim obrascima.
Uvodno izvješće dala je M. Pećarević.
U raspravi su sudjelovali: M. Lazar, M. Mirošević, M. Trpin, N. Jasprica, B. Putica i N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se Pravilnik o izdavanju znanstveno-nastavne literature Sveučilišta u Dubrovniku.
Pravilnik se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
b) Donošenje Plana izdavanja za 2018. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Plana izdavanja za 2018. godinu koji je izradilo Povjerenstvo za
znanstveno – nastavnu literaturu.
Uvodno izvješće dala je M. Pećarević.
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U raspravi su sudjelovali: M. Brailo i N. Jasprica.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se Plan izdavačke djelatnosti za 2018. godinu kako slijedi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sveučilišni godišnjak, urednik: prof. dr. sc. Nikša Burum, e-izdanje.
Znanstveni časopis Ekonomska misao i praksa, urednik: prof. dr. sc. Đuro Benić, tiskano izdanje.
Znanstveno-stručni časopis za more i pomorstvo Naše more, urednik: prof. dr. sc. Srećko Krile, tiskano izdanje.
Znanstveni časopis Medianali, urednik: doc. dr. sc. Đorđe Obradović, tiskano izdanje.
Časopis Suvremeni Mediteran, urednik: doc. dr. sc. Davor Pauković (po prijedlogu Odjela za komunikologiju), eizdanje.
Zbornik radova posvećen dubrovačkom krajobraznom arhitektu Brunu Šišiću, suizdavaštvo sa Maticom hrvatskom
(po prijedlogu Zavoda za mediteranske kulture), urednici: dr. sc. Mara Marić (Sveučilište u Dubrovniku) i Ivan
Viđen, dipl. pov. umj. (Matica hrvatska), tiskano izdanje.
Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Stogodišnjica smrti Frana Supila 1870. – 1917. (po prijedlogu Odjela za
komunikologiju), urednik: izv. prof. dr. sc. Mato Brautović, tiskano izdanje.
Doc. dr. sc. Matko Bupić i Zlatko Mičić, dipl. ing.: Termodinamički priručnik, udžbenik će biti dio obvezne
literature za predmete: Termodinamika 1, Termodinamika 2, Brodski rashladni uređaji, Brodski klimatizacijski
sustavi (po prijedlogu Pomorskog odjela), tiskano izdanje.
Doc. dr. sc. Iris Lončar: Financijsko obrazovanje, znanstvena knjiga u okviru projekata „Financijsko znanje
populacije srednjoškolaca Dubrovačko-neretvanske županije“ i „Preferencije srednjoškolaca pri stjecanju
financijskog znanja“ (po prijedlogu Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju), tiskano izdanje.
Izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med. prim. i suradnici: Marijo Bekić, Mario Wokaunn, Igor Hozić,
Mario Krželj: Kirurgija i kliničko sestrinstvo, udžbenik (po prijedlogu stručnog studija Sestrinstvo), tiskano
izdanje.
Doc. dr. sc. Dubravka Bartolek Hamp, dr. med.: Bol u kliničkoj praksi, udžbenik (po prijedlogu stručnog studija
Sestrinstvo), tiskano izdanje.
Prof. dr. sc. Đuro Benić: Ekonomska misao u starom i srednjem vijeku, znanstvena monografija (po prijedlogu
Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju), tiskano izdanje.
Doc. dr. sc. Marija Benić Penava: Gospodarstvo Dubrovnika u 1920-im i 1930-im, znanstvena knjiga (po prijedlogu
Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju), tiskano izdanje.
Martina Hrnić, pred.: Engleski jezik za treću godinu na studiju Pomorske tehnologije jahta i marina, e-knjiga, print
u Službi za izdavaštvo i marketing (po prijedlogu Centra za jezike).
Mr. sc. Lia Dragojević, v. pred.: English for Seafarers, e-knjiga, print u Službi za izdavaštvo i marketing (po
prijedlogu Centra za jezike).
Dr. sc. Antonela Gverović-Antunica, prim. dr. med., pred.: Oftalmologija, skripta, (po prijedlogu stručnog studija
Sestrinstvo), print 40 kom. u Službi za izdavaštvo i marketing.
Mato Lakić, dr. med., pred.: Epidemiologija i higijena, skripta, (po prijedlogu stručnog studija Sestrinstvo), print
50 kom. u Službi za izdavaštvo i marketing.
Doc. dr. sc. Ljubica Matijević Mašić, dr. med, v. znan. sur.: Dijetetika – temeljni principi, skripta, (po prijedlogu
stručnog studija Sestrinstvo), print 30 kom. u Službi za izdavaštvo i marketing.

Ad 7.
Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog rektora prof. dr. sc. Nikše Buruma za dopunu Plana nabave
Sveučilišta u Dubrovniku za 2017.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
U raspravi su sudjelovali: I. Đurđević – Tomaš, T. Bilas i N. Burum.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
o dopuni Plana nabave za 2017. godinu

I.

Plan nabave za 2017. godinu, u dijelu Nabava jednostavne vrijednosti, dopunjuje se kao slijedi:
-

34.

-

35.

-

46.

iza rednog broja 33. dodaje se stavka

Predmet nabave

Evidencijski broj
nabave

Procijenjena
vrijednost nabave
(iznos bez PDV-a)

Planirana
vrijednost nabave
(iznos s PDV-om)

Sanacija
ravnih
neprohodnih krovova i
procurenja
zidova
podruma
zgrade
Sveučilišta
u
Dubrovniku na adresi
Ćira Carića 4

E-JN-87/2017

36.000,00

45.000,00

Napomena

Konto

32321

iza rednog broja 34. dodaje se stavka

Predmet nabave

Evidencijski broj
nabave

Procijenjena
vrijednost nabave
(iznos bez PDV-a)

Planirana
vrijednost nabave
(iznos s PDV-om)

Priprema terena za
podizanje sigurnosne
kolekcije primki u
okviru
projekta
Nacionalni
program
očuvanja i održive
uporabe
biljnih
genetskih izvora

E-JN-88/2017

35.000,00

43.750,00

Napomena

Konto

32329

iza rednog broja 45. dodaje se stavka

Predmet nabave

Evidencijski
broj
nabave

Procijenjena
vrijednost nabave
(iznos bez PDV-a)

Planirana
vrijednost nabave
(iznos s PDV-om)

Poslovni
najam
gospodarskih vozila

E-JN-89/2017

110.000,00

137.500,00

Napomena

Konto
3235

II.
U jedinstvenom Planu nabave za 2017. godinu, redni brojevi iz prvoga stupca, stupanjem na snagu ovih dopuna,
mijenjaju se prema prirodnom slijedu brojevnog niza.
III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku.
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Ad 8.

Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama izvedbenih planova nastave na Odjelu za umjetnost i restauraciju za 2017. /
2018. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su sljedeći materijali: Odluka Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i
restauraciju o izmjenama Izvedbenih planova nastave za 2017. / 2018. godinu, Izvedbeni planovi preddiplomskog i diplomskog
studija za 2017. / 2018. ( obrasci F04-12), Evidencije o izmjenama izvedbenih planova preddiplomskog i diplomskog studija
(obrasci F04-13)
Uvodno izvješće dala je S. Žaja Vrbica.
U raspravi su sudjelovali: M. Bupić i I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donose se izmjene i dopune izvedbenih nastavnih planova preddiplomskog studija „Restauracija i konzervacija: drvo,
papir, tekstil, metal i keramika“ i diplomskog studija „Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila,
metala i keramike“ za akademsku 2017. / 2018. godinu.
Izmjene i dopune izvedbenih nastavnih planova iz točke 1. ove Odluke prilažu se ovom zapisniku.
Ad 9.
Donošenje Odluke o participaciji u troškovima studija za studente kojima je nakon isteka akademske godine do završetka
studija preostao samo završni ili diplomski rad
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Oodluke o participaciji u troškovima studija za studente kojima je
nakon isteka akademske godine do završetka studija preostao samo završni ili diplomski rad.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Izvanrednim studentima kojima je nakon završetka akademske godine ostao samo završni ili diplomski rad odobrit će
se ponovni upis u završnu godinu studija uz plaćanje upisnine od 300,00 kuna te participacije u troškovima studija u
visini umnoška ECTS bodova završnog ili diplomskog rada i iznosa vrijednosti jednog ECTS boda za odnosni studij.
2. Ako student iz točke 1. ove odluke koji je već jednom iskoristio ponavljanje završne godine studija do 30. rujna
akademske godine u kojoj je obavio novi upis ne završi studij, prestaje mu studentski status na Sveučilištu u Dubrovniku.
3. Ova odluka donosi se na neodređeno vrijeme a vrijedi do opoziva.
Ad 10.
Donošenje odluke po zahtjevu tvrtke Vodovod Dubrovnik d.o.o. za zasnivanje služnosti na čest. zem. 721/5 i 723/5 k.o.
Gruž u vlasništvu Sveučilišta u Dubrovniku, a radi održavanja i popravaka vodovodne i kanalizacijske mreže.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen dopis tvrtke Vodovod Dubrovnik s prijedlogom za izdavanje suglasnosti za
zasnivanje služnosti na čest. zem. 721/5 i 723/5 k.o. Gruž u vlasništvu Sveučilišta u Dubrovniku te prijedlog odluke o izdavanju
suglasnosti Sveučilišta u Dubrovniku za zasnivanje prava služnosti.
Uvodno izvješće dao je B. Putica.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Senat Sveučilišta u Dubrovniku suglasan je da se preko nekretnina čest. zem. 721/5 k.o. Gruž i i čest. zem. 723/5 k.o.
Gruž koje su vlasništvo Sveučilišta u Dubrovniku osnuje pravo služnosti u korist tvrtke Vodovod Dubrovnik d.o.o., OIB:
00862047577, radi održavanja cjevovoda vodoopskrbne i fekalne kanalizacije koji su ustanovljeni u geodetskim
situacijskim nacrtima Elaborata katastra voda br. 03/17., pod uvjetom da Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH da
suglasnost u smislu članka 10. Zakona o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku („Narodne novine“ br.: 163/03. i 80/11.).
2. Ova Odluka stupa na snagu na dan pribavljanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH.
Ad 11.
Donošenje odluke o izboru dr. sc. Sanje Tomšić u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivrede, šumarstva, drvne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i nutricionizma o izboru dr. sc. Sanje
Tomšić u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i Izvješće Povjerenstva Sveučilišta u Dubrovniku za ocjenu nastavne
komponente u postupku izbora dr. sc. Sanje Tomšić u znanstveno – nastavno zvanje izvanrednog profesora s mišljenjem i
prijedlogom.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donio
Odluku
Dr. sc. Sanja Tomšić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14) na Sveučilištu u Dubrovniku.
Ad 12.
Donošenje odluke o produljenju roka za završetak poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prijedlog Voditelja poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ akademika Nenada Vekarića za produžetak roka za završetak tog studija te prijedlog Odluke o produžetku roka za
završetak poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Rok za završetak poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“ za sve studente s aktivnim studentskim
statusom, produžava se do zaključno 30. rujna 2020., bez mogućnosti daljnjeg produžetka studiranja.
Ad 13.
a) Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Julijane Antić Brautović, doktorandice na poslijediplomskom
doktorskom studiju „Povijest stanovništva“ s temom: „Prevlaka i istočni dio Konavala u pregovorima o razmjeni
teritorija između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i SRJ od 1992. do 1996. godine“ (mentor: prof. dr. sc. Stjepan Ćosić)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog voditelja poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ akademika Nenada Vekarića za imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktorandice Julijane Antić
Brautović.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
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Senat je većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada doktorandice Julijane Antić Brautović, s temom „Prevlaka i istočni
dio Konavala u pregovorima o razmjeni teritorija između Hrvatske, Bosne i Hercegovine i SRJ od 1992. do 1996.“ pod
mentorstvom prof. dr. sc. Stjepana Ćosića u sastavu:
1. prof. dr. sc. Ivo Banac, predsjednik, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. doc. dr. sc. Davor Pauković, član, – Sveučilište u Dubrovniku
3. prof. dr. sc. Gordana Vilović, vanjski član – Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
b) Imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Nede Kovačić, doktorandice poslijediplomskog doktorskog studija
„Povijest stanovništva“ s temom: „Medicinska vještačenja u postupcima kaznenog suda u Dubrovniku u 18. stoljeću“
(mentorica: dr. sc. Tatjana Buklijaš)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Voditelja poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ akademika Nenada Vekarića za imenovanje Povjerenstva za ocjenu doktorskog rada doktorandice Nede Kovačić.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada doktorandice Nede Kovačić, s temom „Medicinska vještačenja u
postupcima kaznenog suda u 18. stoljeću“ pod mentorstvom dr. sc. Tatjane Buklijaš, u sastavu:
1. prof. dr. sc. Nella Lonza, predsjednica, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku
2. dr. sc. Željko Dugac, član, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, naslovni izvanredni profesor, HAZUZavod za povijest i filozofiju znanosti, Odsjek za filozofiju, Zagreb
3. dr. sc. Kristina Puljizević, član, znanstvena suradnica, vanjska suradnica Sveučilišta u Dubrovniku.
Ad 14.
Imenovanje Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente i nastupnog predavanja dr. sc. Kristine Puljizević u naslovno
znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ za imenovanje
Povjerenstva za ocjenu nastavne komponente i nastupnog predavanja dr. sc. Kristine Puljizević a u okviru postupka njezinoga
izbora u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04).
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog predavanja
u okviru postupka izbora dr. sc. Kristine Puljizević u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest (6.04), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama
broj 73 od 26. srpnja 2017., u sastavu:
doc. dr. sc. Davor Pauković, predsjednik,
doc. dr. sc. Marija Benić Penava, član,
prof. dr. sc. Stanislava Stojan, član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidatkinja uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest
(6.04), ocijeniti nastupno predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.

13

Ad 15.
Raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno zvanje predavača za područje biomedicine i zdravstva, polje
kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31)
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u naslovno zvanje predavača za područje biomedicine i zdravstva, polje
kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo (3.02.31).

Ad 16.
Donošenje Odluke o prijedlogu za razrješenje izv. prof. dr. sc. Ivane Pavlić s funkcije prorektorice za studije i studente
Sveučilišta u Dubrovniku, na osobni zahtjev.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je zamolba izv. prof. dr. sc. Ivane Pavlić rektoru prof. dr. sc. Nikši Burumu
za njeno razrješenje s funkcije prorektorice za studije i studente Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dali su N. Burum i I. Pavlić.
Senat je, na prijedlog rektora , većinom glasova (uz jedan glas protiv I. Đurđevića – Tomaša) donio
Odluku
Izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, razrješuje se funkcije prorektorice za studije i studente na osobni zahtjev s 30. rujna
2017. zaključno.

Zaključeno u 13,05 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Zapisnik sastavila:
Anđelka Marinović, dipl. oec.
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