12. sjednica, održana 28. veljače 2014.

Rektorica prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah izvijestila je članove Savjeta o najznačajnijim
aktivnostima tijekom 2013. godine i u razdoblju od 18. srpnja 2013. do 28. veljače 2014., a
posebno je istaknula: održavanje proslave desete obljetnice od osnivanja Sveučilišta u
Dubrovniku; kompletiranje projektne dokumentacije i ishođenje potvrde glavnog projekta za
izgradnju Studentskog doma u Dubrovniku; stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti
petorice nastavnika Sveučilišta; održavanje dvaju znanstvenih skupova: Dubrovački medijski
dani u organizaciji Odjela za komunikologiju i DIEM-a u organizaciji Odjela za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju; nastavak programa Web-post i pokretanje programa Plan-post u suradnji
s Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Dubrovnik (studenti Odjela za
elektrotehniku i računarstvo izrađuju web-stranice za male poduzetnike, a studenti Odjela za
ekonomiju i poslovnu ekonomiju poslovne planove za male poduzetnike); osiguravanje
stručne prakse za studente (Bruxelles, Hotelske kuće u Dubrovniku, OTP banka...); svečanu
promociju 220 prvostupnika Sveučilišta; dodjelu Sveučilištu povelje Erasmus plus; dodjeljenu
nagradu za životno djelo za unapređivanje vinogradarstva u RH predstojnici Zavoda za
mediteranske kulture Ivanki Ćelar, dipl. ing.; izbor predsjednika Studentskog zbora
Sveučilišta u Dubrovniku Dinka Franotovića za zamjenika predsjednika Studentskog zbora
RH; dobivanje dopusnice za izvedbu novog diplomskog specijalističkog stručnog studija
Kliničko sestrinstvo od akademske 2014./2015.; na Sveučilištu uspješno završen propisani
postupak vrednovanja novog preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest Jadrana i
Mediterana koji će se izvoditi u suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i
njegovo upućivanje u Agenciju za znanost i visoko obrazovanje i Ministarstvo znanosti
obrazovanja i sporta radi upisa u upisnik studijskih programa i odobrenje financiranja;
aktivnosti u vezi s osnivanjem novog stručnog preddiplomskog studija restauraterstva,
hotelijerstva i gastronomije. Rektorica je posebno istaknula vrijednu donaciju Grada
Dubrovnika za realizaciju projekta u vezi s izgradnjom Studentskog doma u Dubrovniku oslobađanje Sveučilišta plaćanja komunalne naknade. Savjet je primio na znanje informaciju
rektorice prof. dr. sc. Vesne Vrtiprah o aktivnostima Sveučilišta u Dubrovniku u razdoblju
između dvije sjednice. Savjet je dao suglasnost na odluke Senata o prihvaćanju temeljnog
financijskog izvješća za 2013. i financijskog plana za 2014. godinu, koje je Senat Sveučilišta
u Dubrovniku donio na svojoj 110. sjednici, održanoj 26. veljače 2014.

