103. sjednica, Senata održana 18. lipnja 2013.
Prihvaćeni su izvedbeni nastavni planovi za akademsku 2013./2014. godinu. Doneseni su
kalendari nastavnih aktivnosti za preddiplomske i diplomske studije u akademskoj
2013./2014. godini. Raspisan je Natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj
2013./2014. godini. Donesene su: Odluka o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda;
Odluka o participaciji u troškovima studiranja za redovite studente kojima Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta ne subvencionira troškove studiranja; Odluka o uvjetima upisa
u više godine diplomskoga sveučilišnog studija; Odluka o uvjetima upisa u više godine
preddiplomskih sveučilišnih studija i stručnog studija Financijski menadžment, Odluka o
uvjetima upisa u više godine trogodišnjega stručnog studija Sestrinstvo i Odluka o troškovima
studija na stručnom trogodišnjem studiju Sestrinstvo za akademsku 2013./2014. godinu.
Prihvaćene su Izmjene i dopune Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u
Dubrovniku (od 29. rujna 2011.). Prihvaćene su Izmjene i dopune Pravilnika o godišnjim
nagradama i priznanjima najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku (od 30. siječnja
2007.). Prihvaćene su Izmjene i dopune Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u
Dubrovniku (od 22. prosinca 2004.). Senat je podržao inicijativu za sklapanje sporazuma s
Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu o pokretanju zajedničkog studija iz polja
povijesti. Imenovano je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada Marije Gjurašić: „Općina
Babino Polje na otoku Mljetu prema austrijskom katastru Franje I. iz 1837. godine“, u
sastavu: prof. dr. sc. Božena Vranješ Šoljan, predsjednica, akademik Nenad Vekarić, član, i
dr. sc. Robert Skenderović, član. Donesena je odluka o darovanju brodostrojarskog simulatora
UNITEST 24/01/LT Srednjoj školi Petra Šegedina u Korčuli. Dr. sc. Matko Bupić izabran je
u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje tehničkih znanosti, polje
strojarstvo, grana procesno energetsko strojarstvo (2.11.02). Dr. sc. Nenad Antolović izabran
je u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje
poljoprivreda, grana ribarstvo (4.01.14). Dr. sc. Nebojša Stojčić izabran je u znanstvenonastavno zvanje i radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10). Dr. sc. Marija Benić Penava izabrana je u
znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentice za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (6.04.04.).
Dr. sc. Iris Lončar izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docentice za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo (5.01.13.).
Dr. sc. Barbara Puh izabrana je u suradničko zvanje i radno mjesto više asistentice za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.12). Davor
Bonačić, dipl. ing., ponovno je izabran u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana
poštansko-telekomunikacijski promet. Raspisani su natječaji za izbor: jednog
nastavnika/nastavnice u trajno znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora
iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (1.02.04);
jednog nastavnika/nastavnice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta iz
područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ekologija i zaštita
okoliša (4.01.03); u suradničko zvanje jednog višeg asistenta iz znanstvenog područja
prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija (1.05.04). Imenovano je Povjerenstvo za

provedbu postupka po natječaju objavljenome u „Narodnim novinama“ od 5. lipnja 2013. a za
prijam u radni odnos jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju višeg asistenta za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest
književnosti (6.03.18), u sastavu: doc. dr. sc. Natalija Stagl Škaro, predsjednica, doc. dr. sc.
Davor Piskač, član, i doc. dr. sc. Đorđe Obradović, član. Senat je primio na znanje
informaciju o financiranju i poslovanju MARIBIC-a.

