122. sjednica, održana 30. lipnja 2015.
Novi predsjednik Studentskog zbora Toni Šimunović i njegov zamjenik Jakša Ćebo postali su
članovi Senata a sjednicama Senata će nazočiti i novi studentski pravobranitelj Marko
Plavčić. Senat je dao suglasnost na prijedlog modela financiranja izgradnje Studentskog doma
koji je izradilo Povjerenstva za izgradnju studentskog doma Sveučilišta u
Dubrovniku.
Senat je dao suglasnost rektorici za podnošenje projektnog prijedloga „Izgradnja studentskog
doma u Dubrovniku“ za sufinanciranje iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija
2014. – 2020.“ Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao i za pristupanje
doradi glavnog projekta za izgradnju studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku u skladu s
primjedbama Jaspersa i izradbu
glavnog projekta solarne elektrane na krovu zgrade
studentskog doma. Analizirani su rezultati ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti u ljetnom
semestru akademske 2014./2015. Potvrđeni su izvedbeni nastavni planovi za akademsku
2015./2016. godinu. Donesen je kalendar nastavnih aktivnosti za akademsku 2015./2016.
godinu. Raspisan je natječaj za upis u I. godinu diplomskih studija za akademsku 2015./2016.
Prihvaćeni su pravilnici o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju radnih mjesta,
Pravilnika o bagatelnoj nabavi i Pravilnika o raspodjeli sredstava iz Ugovora o namjenskom
višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvenih istraživanja u 2013., 2014. i 2015.
godini. Donesena je odluka o objavi internog (III.) poziva za dodjelu sredstava za jednu
potporu 2. za znanstvena područja prirodnih, tehničkih, biomedicinskih i biotehničkih
znanosti za 2014. godinu. Donesene su odluke za akademsku 2015./2016. godinu o: uvjetima
upisa u više godine preddiplomskih sveučilišnih studija; uvjetima upisa u više godine na
stručnom preddiplomskom trogodišnjem studiju Sestrinstvo; uvjetima upisa u više godine
studija na stručnom preddiplomskom studiju Financijski menadžment; uvjetima upisa u II.
godinu diplomskih sveučilišnih studija; uvjetima upisa u II. godinu studija na stručnom
specijalističkom diplomskom studiju Kliničko sestrinstvo; troškovima studija i vrijednosti
ECTS boda; participaciji u troškovima studiranja za redovite studente kojima Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta ne subvencionira troškove studiranja; troškovima studija na
stručnom preddiplomskom studiju Sestrinstvo i stručnom specijalističkom diplomskom
studiju Kliničko sestrinstvo i participaciji u troškovima studiranja za studente – hrvatske
branitelje iz Domovinskog rata. Senat je potvrdio imenovanje doc. dr. sc. Matka Bupića za
pročelnika Pomorskog odjela za razdoblje od 1. listopada 2015. do 30. rujna 2017; Dopunjen
je popis i cjenik programa izobrazbe pomoraca koji se izvode na Sveučilištu u Dubrovniku.
Akademik Nenad Vekarić imenovan je za voditelja poslijediplomskog doktorskog studija
Povijest stanovništva. Donesena je odluka o pokretanju postupka javne nabave za redoviti
remont (dokiranje) broda „Naše more“. Donesena je odluka o produženju ugovora o radu dr.
sc. Đura Benića, redovitog profesora u trajnom zvanju, nakon navršene 65. godine života za
razdoblje od dvije godine. Odobreno je izdavanje „Zbirke riješenih zadataka iz matematike za
ekonomiste“ autora prof. dr. sc. Zorana Babića i mr. sc. Gorana Lucina, pred., i njezino
uvrštenje u popis obvezne literature na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Dr. sc.
Marijana Musladin izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice za
znanstveno područje društvene znanosti, polje politologija, grana međunarodni odnosi i
nacionalna sigurnost. Dr. sc. Denis Čerimagić izabran je u naslovno znanstveno-nastavno
zvanje docenta za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske
znanosti, grana neurologija. Dr. sc. Narcis Hudorović izabran je u naslovno znanstveno- nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke
medicinske znanosti, grana kirurgija. Mr. sc. Ivana Kraljević Radalj izabrana je u naslovno
nastavno zvanje predavačice za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija,
grana financije. Imenovano je Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja mr. sc. Sande
Kapetanović u okviru njezina izbora u naslovno nastavno zvanje predavačice za znanstveno

područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije, u sastavu: doc. dr. sc. Ivo
Šperanda, predsjednik, doc. dr. sc. Perica Vojinić, član, i doc. dr. sc. Dara Ljubić, članica.
Irena Brdar, mag. math. izabrana je u suradničko zvanje i na radno mjesto asistentice za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika. Nije prihvaćen prijedlog
povjerenstva za prijam jednog zaposlenika u radni odnos i izbor u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i
komunikacijske znanosti. Raspisan je natječaj za ponovni izbor jednog nastavnika u nastavno
zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje društvenih znanosti, polje kineziologija,
grana kineziološka edukacija. Raspisani su natječaji za izbor u: naslovno nastavno zvanje
predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske
znanosti, grana sestrinstvo; naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija i naslovno
znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje
temeljnih medicinskih znanosti, grana neuroznanost. Dana je suglasnost na odluku Upravnog
vijeća Studentskog centra Sveučilišta u Dubrovniku o dopunama Statuta Studentskog centra
Dubrovnik.

