104. sjednica, održana 17. srpnja 2013.
Na sjednici je svečano uručena potvrdnica Senata Sveučilišta u Dubrovniku o izboru prof. dr.
sc. Branke Milošević Pujo u trajno zvanje redovite profesorice za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje pravo, grana pomorsko pravo. Donesena je odluka da se studenti –
državljani članica Europske unije upisuju na diplomske studije pod jednakim uvjetima kao i
hrvatski državljani s tim da će se u akademskoj 2013./2014. godini, u skladu s naputkom
MZOS-a, državljani Europske unije još upisivati u kvoti stranih državljana. Prihvaćen je
studijski program stručnoga specijalističkog diplomskog studija Kliničko sestrinstvo, utvrđen
je naziv koji se stječe završetkom tog studija, uvjeti upisa, upisni kapacitet i školarina. S
izvedbom stručnog specijalističkog diplomskog studija Kliničko sestrinstvo započet će se
nakon upisa u Upisnik studijskih programa u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
Senat je primio na znanje informaciju o broju prijavljenih studenata za upis u I. godinu
preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Dubrovniku u prvom
(srpanjskom) upisnom roku za akademsku 2013./2014. godinu. Senat je dao ovlaštenje
rektorici za potpisivanje Ugovora s MZOS-om o namjenskome višegodišnjem institucijskom
financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., 2014. i 2015. Donesen je zaključak o
izradbi Pravilnika o poticanju izvrsnosti na Sveučilištu u Dubrovniku. Prihvaćen je izvedbeni
plan sveučilišnog diplomskoga studija Marikultura za akademsku 20l3./2014. godinu.
Prihvaćena je Analiza o kvaliteti nastavnih aktivnosti u ljetnom semestru akademske
2012./2013. godine te je donesena odluka da se od akademske 2013./2014. godine redoviti
studenti Sveučilišta u Dubrovniku obvezuju ispuniti on-line anketu na kraju zimskog i kraju
ljetnog semestra, a oni koji to ne učine, neće moći prijaviti ispite u redovitim ispitnim
rokovima. Donesena je Odluka kojom se regulira nastavljanje studiranja i prijelaz na
preddiplomski stručni studij Financijski menadžment u akademskoj 2013./2014. Dana je
suglasnost Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju na Odluku o nastavljanju studiranja i
prijelazu na preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u akademskoj 2013./2014.
godini koju je donijelo Stručno vijeće Odjela na svojoj 73. Sjednici, održanoj 10. srpnja 2013.
Prof. dr. sc. Nikša Burum izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
redovitog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana
radiokomunikacije (2.03.05). Dr. sc. Matea Matić izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i
na radno mjesto docentice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija,
grana marketing (5.01.12). Dr. sc. Ivo Šperanda izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija, grana:
međunarodna ekonomija (5.01.05). Mateo Miguel Kodrić Kesovija izabran je u suradničko
zvanje i na radno mjesto asistenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana
konzervacija - restauracija (7.04.09). Imenovano je Povjerenstvo za provedbu postupka po
natječaju za izbor dr. sc. Rade Garića u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija (1.05.04), u sastavu:
dr. sc. Nenad Jasprica, viši znanstveni suradnik, predsjednik, dr. sc. Jakica Njire, znanstvena
suradnica, članica i dr. sc. Nikša Glavić, znanstveni suradnik, član. Raspisani su natječaji za
izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora po jednog
nastavnika/nastavnice za: znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje
ekonomija, grana: računovodstvo (5.01.13); znanstveno područje društvenih znanosti,

znanstveno polje ekonomija, grana: trgovina i turizam (5.01.07); znanstveno područje
društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana: marketing (5.01.12); znanstveno
područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana: organizacija i menadžment
(5.01.04) - (prijedlog Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju) i znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti (6.03.18).
Raspisan je natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta jednoga
nastavnika/nastavnice za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03).
Raspisani su natječaji za: izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje
i radno mjesto docenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01) te
izbor jednog zaposlenika zaposlenice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01). Raspisan je natječaj za izbor
jednog nastavnika/nastavnice u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06).

