113. sjednica, održana 6. lipnja 2014.
Doneseni su izvedbeni planovi nastave i kalendar nastavnih aktivnosti za akademsku
2014./2015. godinu. Senat je potvrdio izbor doc. dr. sc. Nebojše Stojčića za pročelnika Odjela
za ekonomiju i poslovnu ekonomiju; prof. dr. sc. Branka Glamuzine za pročelnika Odjela za
akvakulturu; doc. dr. sc. Ivana Vilovića za pročelnika Odjela za elektrotehniku i računarstvo;
doc. mr. art. Denisa Vokića za pročelnika Odjela za umjetnost i restauraciju; dr. sc. Valtera
Kožula, znanstvenog savjetnika, za ravnatelja Instituta za more i priobalje. Pročelnici odjela i
ravnatelj Instituta izabrani su za dvogodišnje mandatno razdoblje počevši od 1. listopada
2014. Donesena je odluka o objavi internog poziva za dodjelu sredstava potpore za
znanstvena istraživanja 1 i 2 za 2014. godinu (prvi krug). Donesena je odluka o izvođenju
izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo,
usklađenog s odredbama Direktive 2005/36/EC Europskog parlamenta i Zakona o reguliranim
profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, počevši od akademske
2014./2015. godine. Donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku
vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu u Dubrovniku radi usklađivanja s člankom
78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prihvaćeni su obrasci
za: vrednovanje sveučilišnog studijskog programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih
preddiplomskih i diplomskih, poslijediplomskih i stručnih studija; prostorne i kadrovske
uvjete za izvođenje studijskog programa; financijsku analizu visokoškolske ustanove i za
recenziju studijskog programa. Prihvaćeno je mišljenje Povjerenstva za kvalitetu o
utvrđivanju usklađenosti revidiranih preddiplomskih sveučilišnih studijskih programa Nautika
i Brodostrojarstvo s člankom 78. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju. Donesena je odluka o temi, mjestu i datumu održavanja nastupnog predavanja
kandidatkinja u postupku izbora u znanstveno–nastavno zvanje docenta, i to: dr. sc. Ivane
Palunko za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika (2.03) i dr. sc.
Marijane Pečarević za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, grana
ekologija i zaštita okoliša (4.01.03). Imenovano je Povjerenstvo za ocjenu nastupnog
predavanja dr. sc. Ivane Palunko u sastavu: izv. prof. dr. sc. Damir Žarko (Fakultet
elektrotehnike i računarstva), predsjednik, prof. dr. sc. Vedran Batoš (Sveučilište u
Dubrovniku), član, izv. prof. dr. sc. Marija Mirošević (Sveučilište u Dubrovniku); izv. prof.
dr. sc. Viktor Šunde (Fakultet elektrotehnike i računarstva), zamjenski član. Imenovano je
Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Marijane Pečarević u sastavu: doc. dr. sc.
Ana Bratoš Cetinić (Sveučilište u Dubrovniku), predsjednica, doc. dr. sc. Josip Mikuš
(Sveučilište u Dubrovniku), član, i doc. dr. sc. Sanja Tomšić (Sveučilište u Dubrovniku),
članica. Donesena je odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu dijela postupka izbora
(nastavna komponenta) i ocjenu nastupnog predavanja dr. sc. Katije Bakija, a u okviru
njezinog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docentice za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana teorija i povijest književnosti (6.03.18) u
sastavu: doc. dr. sc. Davor Piskač (Hrvatski studiji), predsjednik, doc. dr. sc. Natalija Stagl
Škaro (Sveučilište u Dubrovniku), članica i doc. dr. sc. Đorđe Obradović (Sveučilište u
Dubrovniku), član. Raspisan je natječaj za izbor u znanstveno–nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta jednog nastavnika/nastavnice za znanstveno područje društvenih znanosti,

polje politologija, grana međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost (5.03.04). Raspisan je
natječaj za prijam u radni odnos jednog zaposlenika u suradničkom zvanju asistenta za
područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana pomorski i riječni
promet (2.12.02.). Donesena je odluka o izboru u znanstveno nastavno zvanje i na radno
mjesto izvanrednog profesora dr. sc. Martina Lazara za područje prirodnih znanosti, polje
matematika, grane: matematička analiza (1.01.04) i primijenjena matematika i matematičko
modeliranje (1.01.07).

