129. sjednica, održana 29. ožujka 2016.
Prihvaćen je financijski plan poslovanja Sveučilišta u Dubrovniku za 2016. godinu. Dana je
suglasnost na temeljno Financijsko izvješće poslovanja Studentskog centra Dubrovnik za
2015. godinu i Financijski plan poslovanja Studentskog centra Dubrovnik za 2016. godinu.
Donesena je odluka o rashodovanju dugotrajne nefinancijske imovine prema prijedlogu
navedenom u popisu dugotrajne nefinancijske imovine. Primljeno je na znanje izvješće
Povjerenstva o otpisu i knjiženju imovine u 2015. godini. Donesena je odluka o uklađenju
iznosa participacije studenata u školarinama s odlukom Vlade RH za akademske godine
2016./2017. i 2017./2018. Donesen je Pravilnik o dodjeljivanju stipendija redovitim
studenatima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno-ekonomskog statusa. Raspisan je
natječaj za dodjelu stipendija Sveučilišta u Dubrovniku studentima slabijeg socijalno ekonomskog statusa. Imenovano je Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju za
dodjelu stipendija Sveučilišta u Dubrovniku studentima slabijeg socijalno - ekonomskog
statusa. Prihvaćeni su dokumenati sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete i to:
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja
kvalitete za 2015. godinu; Godišnje izvješće o radu ostalih tijela unutarnjeg sustava
osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2015. godinu; Izvješće o provedbi operativnog
plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2015. godinu i Operativni
plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2016. Prihvaćen je program
seminara „Metodika visokoškolske nastave“ za zaposlenike Sveučilišta u Dubrovniku u
suradničkim zvanjima (voditeljica seminara: prof. dr. sc. Zora Zuckerman). Pokrenut je
postupak za osnivanje novog sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija
„Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“. Donesena je Odluka o produljenju
roka za završetak poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje marketingom u
turizmu“. Prihvaćen je prijedlog za sklapanje ugovora o suradnji sa Institutom za
jezikoslovlje iz Zagreba. Donesena je Odluka o upisu na studije Sveučilišta u Dubrovniku
djece smrtno stradalnih, zatočenih ili nestalih branitelja, te 100 % -tnih HRVI
Domovinskog rata I. skupine i s tim u vezi Odluka o dopuni Natječaja za upis u I. godinu
preddiplomskih studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2016. / 2017. Knjiga grupe
autora „Nautički turizam Hrvatske“ prihvaćena je za udžbenik Sveučilišta u Dubrovniku, a
izdavaču knjige dano je pravo korištenja zaštitnog znaka (loga) Sveučilišta u Dubrovniku. Za
članove Povjerenstva za praćenje provedbe Ugovora o izvedbi zajedničkog preddiplomskog
sveučilišnog studija „Povijest Jadrana i Mediterana“ Sveučilišta u Dubrovniku i Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u ime Sveučilišta u Dubrovniku imenovani su prorektor za
studije i studente, prof. dr. sc. Željko Kurtela i voditeljica studija „Povijest Jadrana i
Mediterana“ doc. dr. sc. Marija Benić Penava. Donesena je odluka o objavi internog poziva
za dodjelu sredstava potpore za znanstvena istraživanja 1. i 2. za 2015. godinu ( I. poziv).
Imenovano je Povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada pristupnice Minele Fulurija s temom
„Ženski samostani u Dubrovniku u 17. i 18. stoljeću“ na poslijediplomskom doktorskom
studiju „Povijest stanovništva“. Imenovano je Povjerenstvo za ocjenu nastupnog predavanja
dr. sc. Ivone Milić Beran u okviru postupka njenog izbora u znanstveno nastavno zvanje i na
radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana
kvantitativna ekonomija (5.01.03). Imenovana su povjerenstva za provedbu natječaja za izbor
dva izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti (5.04) te za izbor jednog
vanjskog suradnika u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana klasična filologija (6.03.01.). Poništen je
natječaj za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta za
znanstveno područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01), a koji je objavljen u

Narodnim novinama broj 6. od 20. siječnja 2016. godine. Raspisan je natječaj za izbor jednog
izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta za znanstveno područje
prirodnih znanosti, polje matematike (1.01). Dr. sc. Krunoslav Žubrinić izabran je u
znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta za znanstveno područje tehničke znanosti,
polje računarstvo, grana programsko inženjerstvo ( 2.09.06). Dr. sc. Rade Garić izabran je u
znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenog suradnika za znanstveno područje prirodnih
znanosti, polje biologija (1.05).

