Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj:1928-1/16
U Dubrovniku, 7. prosinca 2016.

Zapisnik
sa 136. sjednice Senata održane 7. prosinca 2016. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Antolović, N., Bilas, T., Brailo, M., Brautović, M., Bupić, M., Burum, N., Đurđević–Tomaš, I., Jasprica,
N., Jurjević, M., Kapović, M., Maldini, P., Matošić, M., Mirošević, M., Pečarević, M., Plavčić, M., Stojčić, N., Uskoković, S. i
Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Svilokos, T. i Tomšić, S.
Sjednici su nazočili: prorektori Pavlić, I. i Lazar, M., Potrebica, M. - ravnatelj Studentskog centra Dubrovnik, Ivušić, D. - glavni
tajnik, Putica, B. - akademski tajnik, Marinović, A. – Ured za kadrovske poslove i Buratović, S. - voditeljica Ureda za odnose s
javnostima.

Rektor je pozdravio novoizabranog predsjednika Studentskog zbora Marka Plavčića i njegovu zamjenicu Mirnu Matošić (ujedno i
novu članicu Senata) te novoizabranog pročelnika Odjela za komunikologiju i člana Senata izv. prof. dr. sc. Pera Maldinija.
Predložio je uvrštenje u Dnevni red 136. sjednice još dvije točke i to: 31. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno nabave radova do
500.000,00 kuna na Sveučilištu u Dubrovniku (Pravilnik bagatelne nabave) i 32. Donošenje dopune Plana nabave Sveučilišta u
Dubrovniku za 2016. godinu. Na prijedlog rektora, Senat je jednoglasno donio sljedeći

Dnevni red
1. Zapisnik sa 135. sjednice Senata održane 14. listopada 2016.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 14. listopada do 7. prosinca 2016.
3. Izvješće o provedenim upisima u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj 2016. / 2017. godini
4. Analiza strukture generacije upisane u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2016. / 2017. godini
5. Samoanaliza nastavnih aktivnosti Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2015. / 2016. godinu
6. Raspisivanje natječaja za upis u prvu godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2017./2018. godini
7. Raspisivanje natječaja za grafičko rješenje 4. Smotre Sveučilišta u Dubrovniku;
8. Raspisivanje natječaja za upis studenata Sveučilišta u Dubrovniku u program za stjecanje double degree diploma sa
Sveučilištem u Palermu
9. Raspisivanje natječaja za dodjelu stipendija:
a) najboljim studentima Sveučilišta u Dubrovniku (A stipendije) i
b) studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno - imovinskog stanja (E stipendije)
te imenovanje povjerenstava za provedbu postupaka po natječajima
10. Donošenje odluke o objavi ocjenskih radova studenata u digitalnom repozitoriju Sveučilišta u Dubrovniku
11. Donošenje odluke o imenovanju voditelja studija na Pomorskom odjelu
12. Donošenje odluke o prijedlogu pridruživanja preddiplomskog stručnog studija „Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“,
preddiplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“ i diplomskog specijalističkog studija „Financijski menadžment“
Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju te imenovanju voditelja stučnih studija na tom Odjelu
13. Donošenje odluke o prijedlogu Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za pokretanje programa cjeloživotnog
obrazovanja
14. Donošenje odluke o načinu reguliranja studentskog statusa i plaćanja participacije u troškovima studija za studente koji su
studij trebali završiti u akademskoj 2015./2016. godini, a kojima je nakon isteka toga roka preostao samo završni ili
diplomski rad do završetka studija

15. Donošenje odluke o razrješenju ranije rektorice prof. dr. sc.Vesne Vrtiprah članstva (po funkciji) i predstavnika studenata
Tonija Šimunovića (po funkciji) u projektnom savjetu za izgradnju studentskog doma u Dubrovniku i imenovanju rektora
prof. dr. sc. Nikše Buruma i predstavnika studenata Marka Plavčića u Projektni savjet
16. Odluka o uvođenju mentora-savjetnika zaposlenicima u suradničkom zvanju asistenta i poslijedoktoranda na Sveučilištu u
Dubrovniku
17. Donošenje odluke po zamolbi studenata poslijediplomskoga specijalističkog studija „Upravljanje marketingom u turizmu“
18. Donošenje odluke o cijeni programa izobrazbe – radionice: „Izrada keramike za odrasle“
19. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada Antuna Koncula, s temom „Stanovništvo župe Gradac 1709.-1918.“, u
okviru poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest stanovništva“
20. Donošenje odluke o prihvaćanju knjige doc. dr. sc. Ane Bakija Konsuo „Mal de Meleda – Mljetska bolest“ za udžbenik
Sveučilišta u Dubrovniku
21. Donošenje odluke o otpisu službenog vozila Opel Vivaro reg.ozn. DU 873 CV i odluke o prodaji tog vozila
22. Informacija o postupku otvaranja putnih naloga
23. Imenovanje povjerenstva za provedbu dijela postupka utvrđivanja uvjeta za izbor u znanstveno – nastavno zvanje docenta
(nastavna komponenta) te povjerenstva za nastupno predavanje za:
a) dr. sc. Sašu Selmanovića za znanstveno područje društvenih znanosti, polje kineziologija (5.10) i
b) dr. sc. Tatjanu Dobroslavić za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje agronomija, grana ribarstvo (4.01.14);
te utvrđivanje teme, mjesta i vremena održavanja nastupnog predavanja
24. Imenovanje povjerenstva za provedbu dijela postupka utvrđivanja uvjeta za izbor dr. sc. Selme Čustović u naslovno
znanstveno – nastavno zvanje docenta (nastavna komponenta) za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje
poljoprivreda (agronomija), grana ekologija i zaštita okoliša (4.01.03), povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja
pristupnice i utvrđivanje teme, mjesta i vremena održavanja nastupnog predavanja
25. Imenovanje povjerenstava za provedbu postupka po natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 98 od 26. listopada
2016., a za izbor četiri izvršitelja u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Sveučilišta u Dubrovniku
26. Donošenje odluke o izboru:
a) dr. sc. Srećka Krile u znanstveno – nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana poštansko – telekomunikacijski promet (2.12.03)
b) dr. sc. Vlaste Bartulović u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora za znanstveno područje
biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) grana ribarstvo (4.01.14)
c) dr. sc. Meri Šuman Tolić u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02)
d) dr. sc. Silve Katušić Hećimović u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicina i
zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana neuroznanost (3.01.08)
e) Vesna Rimac, prof. u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana klasična filologija ( 6.03.01)
27. Donošenje odluke po natječaju za izbor u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04)
28. Donošenje Odluke o poništenju natječaja za prijam u radni odnos i izbor dva izvršitelja u suradničko zvanje i na radno
mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana
komunikologija ( 5.04.04) objavljen u Narodnim novinama 6/16
29. Raspisivanje natječaja za:
a) izbor po jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto:
- izvanrednog profesora za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija (7.04.09)
- izvanrednog profesora za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo (2.11.04)
b) izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za:
- znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje drvna tehnologija (4.03)
- znanstveno područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02)
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c) izbor u suradničko zvanje i prijam u radni odnos:
- jednog poslijedoktoranda za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana
ribarstvo (4.01.14)
- jednog asistenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (za smjer: drvo)
(7.04.09)
- jednog asistenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (za smjer: metal)
(7.04.09)
d) izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto:
- profesora visoke škole za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04);
- višeg predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06);
30. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno područje humanističkih
znanosti, polje povijest (6.04) – četiri izvršitelja
31. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno nabave radova do 500.000,00 kuna na Sveučilištu u Dubrovniku (Pravilnik
bagatelne nabave)
32. Donošenje Dopune Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2016.

Ad 1.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Zapisnik sa sjednice Senata održane 14. listopada 2016. godine.
Senat je većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donio
Zaključak
Prihvaća se zapisnik sa sjednice Senata održane 14. listopada 2016.
Na sljedećoj sjednici Senata donijet će se odluka o načinu daljnjeg vođenja zapisnika sa sjednica Senata.

Ad 2.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima u razdoblju između dvije
sjednice Senata.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 14. listopada do 7. prosinca 2016.

Ad 3.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Analiza podataka o upisanim studenatima u prvu godinu studija na
Sveučilištu u Dubrovniku u akademskoj 2016./2017. godini te usporedba podataka za razdoblje od zadnjih pet godina odnosno od
akademske 2012./2013. do 2016./2017. godine.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.

Senat je jednoglasno donio
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Zaključak
1. Prima se na znanje Analiza podataka o studentima upisanim u prvu godinu studija na Sveučilištu u Dubrovniku u
2016./2017. godini te analiza podataka za razdoblje od akademske 2012. / 2013. do 2016. / 2017. godine.
2. Analiza iz točke 1. ovog zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad 4.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Analiza strukture generacije studenata upisane u akademskoj 2016. /
2017. godini u prvu godinu preddiplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio

Zaključak

1. Prima se na znanje Analiza strukture generacije studenata upisane u akademskoj 2016./2017. godini u prvu godinu
preddiplomskih studija na Sveučilištu u Dubrovniku.
2. Analiza iz točke 1. ovog zaključka prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 5.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su Rezultati samoanalize nastavne djelatnosti u akademskoj 2015./2016.
godini na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić, a u raspravi su sudjelovali: M. Pećarević, N. Stojčić i M. Plavčić.
Senat je jednoglasno donio

Zaključak

1. Primaju se na znanje Rezultati samoanalize nastavne djelatnosti u akademskoj 2015./2016. godini na Sveučilištu u
Dubrovniku.
2. Dokument Rezultati samoanalize nastavne djelatnosti u akademskoj 2015./2016. godini na Sveučilištu u Dubrovniku
prilaže se zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Ad 6.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih studija Sveučilišta u
Dubrovniku u akademskoj 2017. / 2018. godini.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić, a u raspravi je sudjelovao: M. Bupić.
Senat je jednoglasno donio Odluku o raspisivanju
Natječaja
za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2017./ 2018. godini

I. Upisne kvote
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Red.
broj

Naziv studija

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI
STUDIJI
1.
Ekonomija
2.

Poslovna ekonomija
(smjer turizam)

Redoviti
Studenti

1
Državna
matura

Ukupno

1+2

19

2
Stariji
od 24
godine
0

3

19

40

0

38

Strani
državljani
4

Izvanredni studenti

Ukupno

Sveukupno

5
Državna
matura

6
Stariji
od 24

7

8

5+6

3+4+7

1

2

1

3

23

40

1

3

2

5

46

0

38

1

3

2

5

44

16

0

16

1

1

2

3

20

30

0

30

1

1

1

2

33

3.

Poslovna ekonomija
(smjer marketing)
Poslovna ekonomija
(smjer međunarodna
trgovina)
Poslovna ekonomija
(smjer IT
menadžment)
Nautika

40

0

40

1

5

4

9

50

4.

Brodostrojarstvo

30

0

30

1

5

4

9

40

5.

Primijenjeno /
poslovno
računarstvo
Akvakultura

36

4

40

1

0

2

2

43

18

2

20

3

3

2

5

28

40

0

40

1

5

5

10

51

27

3

30

1

6

6

12

43

15

0

15

1

1

3

4

20

20

2

22

3

0

2

2

27

23

2

25

0

4

1

5

30

6.
7.

Mediji i kultura
društva

8.

Elektrotehničke i
komunikacijske
tehnologije u
pomorstvu
Pomorske
tehnologije jahta i
marina
Restauracija i
konzervacija
Povijest Jadrana i
Mediterana

9.
10.
11.

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI
1.

Financijski
menadžment
(trogodišnji
izvanredni stručni
studij)

0

0

0

2

20

8

28

30

0

0

0

1

20

5

25

26

13

2

15

0

2

8

10

25

405

15

420

20

81

58

139

579

2.

Sestrinstvo
(trogodišnji
izvanredni stručni
studij)
3.
Hotelijerstvo,
restoraterstvo i
gastronomija
UKUPNO
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II. Uvjeti upisa
Pravo upisa u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija imaju pristupnici koji su:
•
završili srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine, položili državnu maturu i obavili urednu prijavu u NISpVU;
•
četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, nisu prijavili državnu maturu i ostvare odgovarajući
uspjeh u razredbenom postupku u okviru upisnog kapaciteta.
Uvjeti upisa za kandidate koji se prijavljuju preko NISpVU sustava
Studijski program
Naziv / Vrsta

Vrednov
anje
ocjena
srednje
škole

Obvezni dio državne mature

Hrvats
ki
jezik
Akvakultura
Preddiplomski
sveučilišni studij
Ekonomija;
studijski smjer:
Ekonomija
Preddiplomski
sveučilišni studij
Poslovna
ekonomija;
smjerovi: Turizam,
Međunarodna
trgovina,
Marketing
IT menadžment
Preddiplomski
sveučilišni studij
Financijski
menadžment;*
Izvanredni
preddiplomski
stručni studij

Elektrotehničke i
komunikacijske
tehnologije u
pomorstvu
Preddiplomski
sveučilišni studij

40%

30%

B
20%

B
20%

30%

B
20%

30%

B
25%

30%

B
15%

Matemati Strani
ka
jezik

B 20%

B 20%

B 20%

B 25%

B 25%

Izborni dio
državne
mature

Izborni predmet

Dodatna
provjera
posebnih
znanja,
vještina i
sposobnosti

Posebna postignuća

B 20%

B 20%

B 20%

Politika i
gospodarstvo –
20 % (nije
obvezno)

Politika i
gospodarstvo –
20 % (nije
obvezno)

1.– 3. mjesto na državnim ili
međunarodnim natjecanjima – 5%;
sportaši 1. -3. kategorije – 5%.

1.– 3. mjesto na državnim ili
međunarodnim natjecanjima – 5%;
sportaši 1. -3. kategorije – 5%.

B 10%

1. mjesto na državnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
hrvatskoga jezika – 5%;
Sportaši 1. kategorije – 5%.

B 15%

Kandidati sa završenom
gimnazijom, srednjom
elektrotehničkom školom ili
srodnom četverogodišnjom školom
tehničkoga smjera – 10%;
1. – 3. mjesto na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
informatike – izravan upis;
Sudjelovanje na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
informatike – 5%.
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Primjenjeno /
poslovno
računarstvo
Preddiplomski
sveučilišni studij

Mediji i kultura
društva
Preddiplomski
sveučilišni studij

Sestrinstvo
Izvanredni
preddiplomski
stručni studij

Restauracija i
konzervacija
Preddiplomski
sveučilišni studij

Brodostrojarstvo
Preddiplomski
sveučilišni studij

30%

40%

40%

15%

15%

B
15%

B
20%

B
30%

B
20%

B
20%

B 25%

B 0%

B 10%

B 0%

B 20%

Kandidati sa završenom
gimnazijom – 10%,
kandidati sa srednjom
elektrotehničkom
četverogodišnjom školom ili
srodnom četverogodišnjom školom
informatičkoga smjera – 5%;
1. -3. mjesto na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
informatike – izravan upis;
Sudjelovanje na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
informatike – 5%.

B 15%

Engleski
jezik B
15%

Politika i
gospodarstvo,
Sociologija,
Povijest,
Psihologija,
Likovna
umjetnost ili
Informatika
(nije obvezno) 15%.

Osvojeno 1.-10. mjesto na
državnim natjecanjima iz
društvenih ili humanističkih
znanosti - 25%.

Na preddiplomski stručni studij
Sestrinstvo mogu se upisati
kandidati koji su završili najmanje
četverogodišnju srednju školu
zdravstvenog usmjerenja.** i
kandidati sa završenom
gimnazijom.

Strani
jezik B
20%

Talijanski
ili
engleski
jezik B
10%

B 20%

Provjera
psihomotornih i
spoznajnih
vještina
(korištenje alata
i materijala
različitim
metodama,
modeliranje, test
likovne
percepcije,
razgovor) –
50%

1.-3. mjesto na državnim
natjecanjima iz bilo koje discipline
– 2,5 %;
Sportaši 1.-6. kategorije – 2,5 %.

Plovidbeni staž – kandidati s
minimalno 6 mjeseci plovidbe u
svojstvu vježbenika stroja – 10%;
kandidati sa završenom srednjom
pomorskom školom
brodostrojarskog smjera – 10%;
1. -3. mjesto na državnim
natjecanjima iz matematike –
varijanta A, hrvatskoga jezika ili
stranoga jezika – 2,5%;
sportaši 1. -6. kategorije – 2,5%.
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Nautika
Preddiplomski
sveučilišni studij

Plovidbeni staž – kandidati s
minimalno 6 mjeseci plovidbe u
svojstvu vježbenika palube – 10%;
kandidati sa završenom srednjom
pomorskom školom nautičkog
smjera – 10%;
1. -3. mjesto na državnim
natjecanjima iz matematike –
varijanta A, hrvatskoga jezika ili
stranoga jezika – 2,5%;
sportaši 1. -6. kategorije – 2,5%.

15%

B
20%

Pomorske
tehnologije jahta i
marina
Preddiplomski
sveučilišni studij

35%

B
20%

B 20%

B 20%

1. -3. mjesto na državnom
natjecanju iz matematike –
varijanta A, hrvatskoga jezika ili
stranoga jezika – 2,5%;
sportaši 1. -6. kategorije – 2,5%

Povijest Jadrana i
Mediterana

30%

B
25%

B 25%

B 10%

1. -3. mjesto na državnome
natjecanju iz povijesti - 7,5 %;
sportaši 1. kategorije – 2,5%

30%

B
20%

B 20%

1.-3. mjesto na državnim
natjecanjima Gastro – 6%,
1.-3. mjesto na regionalnim
natjecanjima Gastro - 4%

Hotelijerstvo,
restoraterstvo i
gastronomija
Preddiplomski
stručni studij

B 20%

B 20%

B 20%

* Studij se izvodi u Pločama
**Zdravstveno usmjerenje obuhvaća smjerove:
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Fizioteraputski tehničar-tehničarka
Medicinski kozmetičar-medicinska kozmetičarka
Dentalni asistent/ica
Primalje
Zdravstveno-laboratorijski tehničar/ zdravstveno laboratorijska tehničarka
Sanitarni tehničar-tehničarka
Farmaceutski tehničar-tehničarka
Zubni tehničar-tehničarka
III. Prijave za upis na studijske programe
Prijave za upis na studijske programe obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta
(NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr za sve kandidate osim za starije od 24 godine
koji nisu prijavili državnu maturu.
Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, a koji su uključivo s 31. siječnja 2017. navršili
24 godine te nisu prijavili državnu maturu, prijavu podnose Sveučilištu u Dubrovniku i prilažu: obrazac prijave, rodni list
(izvornik ili preslik), domovnicu (izvornik ili preslik), svjedodžbu o završnom ispitu (izvornik ili preslik), svjedodžbe svih razreda
srednje škole (izvornici ili preslici), tri slike 4 x 6 cm, potvrdu o prebivalištu, omotnicu (A4) s točnom adresom kandidata i
poštanskom markom, potvrdu o statusu branitelja Domovinskog rata, potvrdu HRVI, potvrdu za djecu smrtno stradalih, zatočenih
ili nestalih branitelja ili 100%-nih HRVI Domovinskog rata.
Samo za pomorske studije (Nautika i Brodostrojarstvo) prilaže se potvrdu o plovidbenom stažu vježbenika palube ili stroja, ili
ovjereni preslik pomorske knjižice.
Samo za studij „Sestrinstvo“ prilaže se potvrda o pripravničkom stažu ili ovjereni preslik pripravničke knjižice.
Obrazac prijave s popisom dokumentacije koja se prilaže uz prijavu može se dobiti na Sveučilištu ili na internetskoj stranici
Sveučilišta: www.unidu.hr/upisi. Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom (s naznakom: za upis u I. godinu –
navesti naziv studija) na adresu:
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Preddiplomski studij

Adresa za dostavu prijave

Nautika
Brodostrojarstvo
Pomorske tehnologije jahta i marina
Primijenjeno / poslovno računarstvo
Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u
pomorstvu
Akvakultura

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Ćira Carića 4
20000 DUBROVNIK

Sestrinstvo
Restauracija i konzervacija

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Branitelja Dubrovnika 41
20000 DUBROVNIK

Mediji i kultura društva
Povijest Jadrana i Mediterana
Ekonomija
Poslovna ekonomija (turizam, međunarodna trgovina,
marketing, IT menadžment)
Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Lapadska obala 7
20000 DUBROVNIK

Financijski menadžment
Rok u kojem se može dostaviti prijava objavit će se naknadno na internet stranicama Sveučilišta u Dubrovniku
www.unidu.hr/upisi.
IV. Razredbeni postupak i dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Razredbeni postupak
Razredbenim postupkom utvrđuje se lista prema kojoj pristupnici ostvaruju pravo upisa u prvu godinu studija za kojega su se
opredijelili prilikom prijave na razredbeni postupak, a do popunjavanja upisnih kvota.
Konačan rezultat razredbenog postupka čini zbroj bodova koje pristupnik ostvari:
vrednovanjem uspjeha srednjoškolskog obrazovanja,
vrednovanjem uspjeha na državnoj maturi (osim za kandidate starije od 24 godine koji nisu prijavili državnu maturu),
dodatnom provjerom posebnih znanja i sposobnosti ovisno o zahtjevima pojedinih studijskih programa.
Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti održat će se za:
- preddiplomski sveučilišni studij Restauracija i konzervacija - Provjera psihomotornih i spoznajnih vještina (korištenje alata i
materijala različitim metodama, modeliranje, test likovne percepcije, razgovor), a prema rasporedu koji će naknadno biti utvrđen i
objavljen.
Raspored i popis pristupnika za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti bit će objavljen na internetskim
stranicama: www.unidu.hr/upisi i www.postani-student.hr.
NAPOMENA: Za sve ostale preddiplomske studije nema dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti.
V. Participacija u troškovima studija
Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2017./2018. po prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija
plaćaju upisninu, a oslobođeni su plaćanja participacije u troškovima studija.
Kandidati koji su kao redoviti studenti već bili upisani na neki preddiplomski studij, izvanredni studenti i strani državljani plaćaju
upisninu, te participaciju prema odluci Senata:
http://www.unidu.hr/datoteke/49izb/Odluka_o_troškovima_studija_i_vrijednosti_ECTS-a_u_akademskoj_2016.-2017..pdf
NAPOMENA: Studenti restauracije i konzervacije plaćaju troškove održavanja dijela nastave u inozemstvu.
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VI. Rang-lista i upisi
Kandidati koji su stekli pravo upisa dužni su upisati se prema objavljenom rasporedu. Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a u
propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.
Rang-lista pristupnika biti će objavljena na internetskoj stranici www.postani-student.hr, u terminu koje utvrdi i objavi Središnji
prijavni ured (za kandidate koji su se prijavili putem spomenute stranice). Rang-lista za kandidate starije od 24 godine koji nisu
polagali državnu maturu biti će objavljena na internetskoj stranici www.unidu.hr/upisi.
Upisi će se obaviti u razdoblju koje utvrdi i objavi Središnji prijavni ured, a prema listi za pojedine studije koja će biti objavljeni
na internetskoj stranici www.unidu.hr/upisi.
VII. Upisi posebne kategorije pristupnika
U skladu sa preporukom Rektorskog zbora i sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja
sklopljenog između Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta i
Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku donesenom na 129. sjednici održanoj 29. ožujka 2016, djeca smrtno stradalih,
zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-nih HRVI Domovinskog rata prve skupine, mogu se upisati na preddiplomske studije
Sveučilišta u Dubrovniku u statusu redovitog studenta i izvan odobrene upisne kvote, uz subvenciju Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta, ako zadovoljavaju propisane upisne kriterije.
Prema preporuci Rektorskog zbora od 11. svibnja 2016. godine o izravnom upisu na Sveučilište u Dubrovniku u statusu redovitog
studenta izvan odobrene upisne kvote te pod uvjetom da zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i
sposobnosti za sljedeće kategorije kandidata:
hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata),
djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona
djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod
okolnostima iz 6., 7., i 8. Zakona.
VIII. Obavijesti
Sve potrebne informacije o studijima, razredbenom postupku i upisima mogu se dobiti na internetskoj stranici Sveučilišta
www.unidu.hr/upisi, na broj telefona: 020/445-704 ili elektronskom poštom: upisi@unidu.hr.

Ad 7.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Natječaja za izradu grafičkog rješenja za 4. smotru Sveučilišta u
Dubrovniku, Prijavni obrazac za 2017. godinu, Obrazac izjave o autorstvu i Prijedlog članova Povjerenstva za odabir najboljeg
grafičkog rješenja.
Senat je jednoglasno donio odluku o raspisivanju
Natječaja
za izradu cjelokupnog grafičkog rješenja plakata 4. smotre Sveučilišta u Dubrovniku
1. Opći uvjeti
1.1. Predmet Natječaja je prikupljanje prijedloga za izradu grafičkog rješenja plakatâ 4. Smotre Sveučilišta u Dubrovniku i to po
jedan primjerak za: Pomorski odjel, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Odjel za elektrotehniku i računarstvo, Odjel za
akvakulturu, Odjel za komunikologiju, Odjel za umjetnost i restauraciju, Odjel za humanističke znanosti, Odjel za stručne studije.
1.2. Predmet Natječaja nije podijeljen na grupe. Sveučilište zahtjeva da natjecatelj ponudi grafičko rješenje za cjelokupan predmet
Natječaja. Nije dopušteno nuđenje po djelovima predmeta Natječaja.
1.3. Natječaj je javan.
1.4. Pravo natjecanja imaju studenti Sveučilišta u Dubrovniku.
1.5. Svi natjecatelji prije početka izrade grafičkih rješenja moraju se javiti u Službu za izdavaštvo i marketing kako bi preuzeli sve
potrebne elemente za osmišljavanje plakatâ 4. Smotre Sveučilišta u Dubrovniku. Kontakt osoba: Marijana Lujo, tel: 445-709,
mob: 091 205 34 67, E-mail: marijana.lujo@unidu.hr
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1.6. Prijavom na Natječaj i predajom rada autor/autorica pristaje da se u slučaju dodjele nagrade rad smatra otkupljenim, a
Sveučilište u Dubrovniku postaje vlasnikom rada i autorskih prava, uključujući pravo na daljnju doradu i prilagodbu otkupljenog
rada. Autor/autorica ima pravo u svom životopisu koristiti se referencijama nagrađenog rada.
1.7. Rješenje odabrano ovim Natječajem može biti iskorišteno za izradu promotivnog materijala, te drugih propagandnih ili
informativnih publikacija Sveučilišta u Dubrovniku.
1.8. Natjecatelji ne smiju obznaniti javnosti svoje radove i dužni su ih držati anonimnima sve do objave rezultata Natječaja. U
suprotnom, natjecatelji i njihovi radovi će biti isključeni iz Natječaja.
1.9. Natječaj se objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr). Natječaj započinje 12.
prosinca 2016. po objavi na navedenim mrežnim stranicama.
2. Predaja natječajnih radova
2.1. Rok za predaju natječajnih radova je 10. siječnja 2017.
2.2. Radovi se dostavljaju osobno ili šalju na CD-u ili USB sticku u zatvorenoj omotnici na adresu:
Sveučilište u Dubrovniku, Služba za izdavaštvo i marketing, Ćira Carića 4, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „grafičko rješenje
plakata Smotre".
2.3. Svaka prijava mora sadržavati:
- Prijavni obrazac koji osnovne podatke o autoru: ime i prezime, datum rođenja, adresa, telefon/mobitel, e-mail, studij i godina
studija;
- Izjavu o autorstvu;
- Rad prema tehničkim uvjetima navedenim u trećem dijelu ovog Natječaja.
Prijavni obrazac i izjava o autorstvu nalaze se na mrežnim stranicama www.unidu.hr kao dio natječajne dokumentacije.
3. Tehnički uvjeti
3.1. Rad se sastoji od:
3.1.1.Osmišljavanje grafičkih rješenja plakatâ za izložbene prostore Sveučilišnih odjela na 4. Smotri Sveučilišta u Dubrovniku
(dimenzije plakata pojedinog izložbenog prostora: 4 m širine x 2 m visine)
Pomorski odjel
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Odjel za elektrotehniku i računarstvo
Odjel za akvakulturu
Odjel za komunikologiju
Odjel za umjetnost i restauraciju
Odjel za humanističke znanosti
Odjel za stručne studije
3.1.2. Osmišljavanje grafičkog rješenja za plakat 4. Smotre Sveučilišta u Dubrovniku. Dimenzije plakata: 3 m širine x 2 m visine.
Tekst na plakatu:
4. SMOTRA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU
Branitelja Dubrovnika 41
27. siječnja 2017. od 10 do 16 sati.
Na plakatu je potrebno naznačiti i slogan Smotre: „Kreiraj danas svoju budućnost“.
4. Kriterij za izradu grafičkog rješenja
4.1. Grafičko rješenje dostaviti u vektorskom formatu
4.2. Minimalna rezolucija slika 200 dpi
4.3. Slike (bitmape) je potrebno prebaciti u CMYK paletu
5. Izbor pobjednika natječaja
5.1. Radovi dostavljeni nakon roka za dostavu (točka 2.1) i radovi koji ne ispunjavaju ostale uvjete Natječaja bit će isključeni iz
Natječaja i neće se razmatrati.
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5.2. Prispjele radove ocijenit će Povjerenstvo.
5.3. Povjerenstvo će Odluku o izboru najboljeg grafičkog rješenja objaviti 13. siječnja 2017. na web stranici www.unidu.hr
5.4. Povjerenstvo ima pravo odbiti sva predložena rješenja, ne proglasiti pobjednika Natječaja i ne dodijeliti nagradu o čemu će
svi natjecatelji biti izvješteni preko web-stranica na kojima je objavljen ovaj Natječaj.
6. Nagrade
6.1. Najbolje idejno rješenje nagrađuje se novčanom nagradom u iznosu od 3.000,00 kuna. U slučaju da je nagrađen zajednički
rad više studenata, novčani iznos nagrade dijeli se na jednake dijelove.
6.2. S kandidatom čiji je rad osvojio 1. mjesto Natječaja sklapa se Ugovor o izradi grafičkog rješenja plakata 4. Smotre
Sveučilišta u Dubrovniku.
6.3. Navedenu nagradu Sveučilište u Dubrovniku će isplatiti u roku od 30 dana od datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli glavne
nagrade.
7. Završne odredbe
7.1. Prijavom na Natječaj natjecatelji prihvaćaju Natječaj, uvjete (opće i tehničke, rezultate ocjene Povjerenstva) te pristaju na
objavljivanje svojih podataka i javno izlaganje natječajne dokumentacije.
7.2. Troškove izrade natječajnog rada i slanja pokriva autor.
................................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu i izbor prijedloga grafičkog rješenja plakatâ 4. smotre Sveučilišta u Dubrovniku, u
sastavu:
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, predsjednica,
doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, član,
mr. art. Iris Lobaš Kukavičić, član i
Marijana Lujo, mag. oec., član.
2. Povjerenstvo će pisanim putem izvijestiti Rektora o ocjeni i izboru prijedloga.
Ad 8.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za raspisivanje Natječaja
za upis na Double Degree diplomski studij u akademskoj 2016./2017. godini.
U raspravi su sudjelovali: N. Stojčić, M. Brautović i M. Bupić.
Senat je jednoglasno donio Odluku o raspisivanju
Natječaja
za upis na Double Degree diplomski studij u akademskoj 2016./2017. godini

I. O Double Degree diplomskom studiju
Na temelju sklopljenog Sporazuma između Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu uspostavljeni su Double Degree
sveučilišni diplomski studiji između diplomskih studija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku
„Ekonomija“ i „Poslovna ekonomija, studijski smjer Marketing“ s jedne strane i diplomskih studija Sveučilišta u Palermu “Laurea
Magistrale in Scienze Economiche e Finanziare i “Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali“ u Italiji, s druge strane.
Ovim Sporazumom omogućuje se studentima koji provedu jedan semestar i polože sve ispite na partnerskoj instituciji prema
popisu usuglašenom između dvaju sveučilišta, stjecanje diplome Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu.
II. Upisne kvote
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DOUBLE DEGREE SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJI
Redni broj

Naziv studija

Redoviti
studenti

Izvanredni studenti

Strani državljani

1.

EKONOMIJA

5

5

2.

POSLOVNA
EKONOMIJA –
SMJER
MARKETING

5

5
SVEUKUPNO:

Ukupno
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III. Prijave za upis
Double Degree diplomski sveučilišni studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski ili dodiplomski studij
u polju ekonomije, te koja u akademskoj 2016. / 2017. godini ima aktivni status redovitog studenta na diplomskim sveučilišnim
studijima „Ekonomija“ ili „Poslovna ekonomija, smjer Marketing“ u okviru Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju utvrđuje i objavljuje na oglasnim pločama i svojim web stranicama
koji se studiji smatraju odgovarajućim za upis pojedinog diplomskog studija.
Prijave za upis zaprimat će se zaključno do 16. prosinca 2016.
Studenti koji se prijavljuju na Natječaj trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Prijavni obrazac;
2. Potvrdu o završenom odgovarajućem preddiplomskom/dodiplomskom studiju;
2. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku;
3. Prijepis ocjena s pripadajućim ECTS bodovima ovjeren u Studentskoj službi/Tajništvu odjela;
4. Potvrda o razini poznavanja Engleskog jezika (ukoliko je primjenjivo).
Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:
‐ Sveučilište u Dubrovniku, Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte, Branitelja Dubrovnika 41 20000 Dubrovnik
uz naznaku: „Prijava za upis na Double Degree diplomski studij ________________________ (navesti naziv studija)“.
III. Odabir kandidata, rang liste i upisi
Kod odabira kandidata uzet će se u obzir dosadašnji akademski uspjeh, motivacija studenta i razina znanja engleskoga jezika.
Studenti odabrani za upis Double Degree diplomskih studija moraju posjedovati zadovoljavajuću razinu znanja engleskog jezika.
Ako student ne posjeduje potvrdu o poznavanju engleskog jezika, provjera znanja provest će se u sveučilišnom Centru za jezike u
razdoblju od 19. do 22. prosinca 2016.
Rang lista objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama Sveučilišta 28. prosinca 2016.
Kandidati koji su stekli pravo upisa, upisuju se prema redoslijedu na rang listi do popune kapaciteta.
Upisi će se obaviti u Evidenciji studija na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, a prema
rasporedu koji će se objaviti na internetskim stranicama Odjela i oglasnim pločama na Sveučilištu u Dubrovniku uz rang listu
odabranih kandidata. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u propisanom roku se ne upiše, gubi pravo upisa na studij, a
umjesto njega pravo upisa stječe kandidat koji je slijedeći na rang listi.
Upisom Double Degree diplomskog studija, student se obvezuje jedan semestar provesti na Sveučilištu u Palermu, Italija.
Tijekom boravka na Sveučilištu u Palermu student mora poštivati sva propisana pravila i procedure partnerske institucije.

Na Sveučilištu u Palermu student mora odslušati i položiti slijedeće predmete:
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Diplomski studij „Poslovna ekonomija – smjer
Marketing“

Diplomski studij „Ekonomija“

Economic Analysis (8 ECTS)

Statistics for Economics & Business (8 ECTS)

Topics in Economic Policy (8 ECTS)

Business Strategy (6 ECTS)

Mathematics for Economics and Finance (10 ECTS)
Corporate Strategy (8 ECTS)

Survey Methodology (8 ECTS)
Financial Accounting (4 ECTS)
Financial Planning and Control (6 ECTS)

Upisom Double Degree diplomskog studija student se obvezuje završiti studij u roku od 3 godine kako bi stekao diplomu
Sveučilišta u Palermu i Sveučilišta u Dubrovniku.
IV. Školarine i upisnine
Redoviti studenti ‐ hrvatski državljani koji će u akademskoj 2016./2017. godini po prvi puta upisati I. godinu diplomskog studija,
odlukom Vlade Republike Hrvatske ne plaćaju školarinu.

Tijekom razdoblja boravka na partnerskoj ustanovi u inozemstvu studenti Sveučilišta u Dubrovnika oslobođeni su plaćanja
školarine, ali se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju i matičnim studentima (fotokopiranje, osiguranje i sl.).
Troškove prijevoza, zdravstvenog osiguranja, smještaja i sve ostale troškove koji nastaju tijekom razdoblja provedenog na
partnerskom sveučilištu u inozemstvu snosi student.
Studenti upisani na Double Degree diplomski studij mogu se prijaviti na Erasmus+ natječaj za studente - aktivnost studijskog
boravka, a u svrhu sufinanciranja boravka na partnerskoj instituciji. Studenti se na Erasmus+ natječaj prijavljuju pod jednakim
uvjetima kao i ostali studenti Sveučilišta u Dubrovniku, a sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.
V. Zdravstveno osiguranje
Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje boravka na partnerskoj ustanovi u inozemstvu.
Osiguranje mora pokriti zdravstvenu zaštitu, smrt i invalidnost uzrokovanu nesrećom, te repatrijaciju u slučaju smrti od bilo kojeg
uzroka.
VII. Obavijesti
Sve potrebne informacije o Double Degree diplomskim studijima i upisima mogu se dobiti na internetskoj stranici Sveučilišta
www.unidu.hr ili telefonom na broj: (020) 445‐909, 445‐910, (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju) i 020 446 041 (Služba
za međunarodne odnose i istraživačke projekte).

Ad 9.
a) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Natječaja za dodjelu A stipendija najboljim studetima
Sveučilišta u Dubrovniku i prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija na razini Sveučilišta (za studente koji su u akademskoj
2016. / 2017. upisali I. godinu studija).
Uvodno izvješće dao je D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio odluku o raspisivanju
Natječaja
za dodjeljivanje 15 državnih stipendija „A“ kategorije redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih
studija Sveučilišta u Dubrovniku za akademsku 2016./ 2017. godinu
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I. Opće odredbe
Sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u
Dubrovniku u akademskim godinama 2015/2016., 2016. / 2017. i 2017. / 2018. sklopljenog 12. studenoga 2015. između
Sveučilišta u Dubrovniku i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a kojim su, između ostaloga, osigurana sredstva za
dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta , Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na svojoj 136. sjednici održanoj 7.
prosinca 2016. donio je odluku da će se za akademsku 2016. / 2017. godinu dodjeliti 15 stipendija najboljim redovitim
studentima preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta.
Stipendije će se isplaćivati u mjesečnim iznosima od po 1.100,00 kuna, a u razdoblju siječanj – rujan 2017. (devet mjeseci)
i to po jedna stipendija najboljim studentima na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima na svakom
sveučilišnom odjelu (ukupno 12 stipedija) te tri stipendije na razini Sveučilišta za najbolje rangirane studente za upis u
prvu godinu preddiplomskog studija.
Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodjeljivanju kategorije „A“ državnih stipendija redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku koji je donio Senat Sveučilišta na svojoj 109. sjednici održanoj 28. siječnja 2014.
Studenti koji se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju
provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli državne stipendije te da će se rang-liste studenata koji su ostvarili pravo
na državnu stipendiju objaviti na internetskoj stranici Sveučilišta, te da će iste uključivati ime i prezime studenta, ime
jednog roditelja, datum rođenja, naziv visokog učilišta, godina upisa na visoko učilište, te broj stečenih ECTS bodova na
studiju.
U vrijeme sklapanja ugovora o dodjeli državne stipendije, kao i za vrijeme trajanja ugovora, student ne može primati niti
jednu drugu stipendiju.
II. Opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za dodjelu stipendije
Za dodjelu kategorije „A“ državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju:
a) opće uvjete:
1) da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju
hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice
2) da imaju status redovitoga studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima i/ili diplomskim sveučilišnim studijima
Sveučilišta u Dubrovniku, što se dokazuje prijavnim obrascem kojega ovjerava Sveučilište
3) da svladavaju upisani studij bez ponavljanja godine
b) posebni uvjet: da po težinskoj prosječnoj ocjeni položenih ispita spadaju među 10% najboljih studenata na svojoj
godini studija, odnosno, ako su upisali prvu godinu studija, da spadaju među 10% najbolje plasiranih studenata u
razredbenom postupku ili da su oslobođeni razredbenog postupka.
Ako dva ili više studenta ostvare isti broj bodova, prednost pri dodjeli kategorije „A“ državne stipendije imat će studenti
koji imaju niži prihod po članu kućanstva.
III. Tko se ne može natjecati za dodjelu stipendije
Za dodjelu „A“ kategorije državne stipendije ne mogu se natjecati studenti:
1) koji su stekli manje od 45 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini
2) koji su na tom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih
godina iznosi manje od 45
3) koji su u akademskoj godini prijave na natječaj po drugi put u statusu redovitog studenta upisali prvu godinu studija
na istoj razini studija
4) koji su dva puta mijenjali i stoga tri puta u statusu redovitog studenta upisivali studijski program na istoj razini studija
(5) koji imaju prekid studija na tom studijskom programu, osim slučajeva mirovanja obveza studenta
(6) koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u godini u kojoj se provodi natječaj
IV. Provedba postupka
Natječaj za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija provode povjerenstva za provedbu javnoga natječaja za dodjelu
kategorije „A“ na razini sveučilišnih odjela i Povjerenstvo za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija na razini
Sveučilišta.
Tekst natječaja za dodjelu kategorije „A“ državnih stipendija objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta u
Dubrovniku i na oglasnim pločama sveučilišnih odjela.
S ciljem osiguranja transparentnosti postupka, rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju
objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta.
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U roku od osam dana od dana objavljivanja rang liste studenti pristupnici kojima nije dodijeljena stipendija mogu
podnijeti pisani prigovor Senatu.
Odluku o dodjeli državnih stipendija donosi rektorica na temelju konačne liste dobitnika kategorije „A“ državne
stipendije. Sa svakim studentom kojem je dodijeljena stipendija, Sveučilište sklapa ugovor kojim se reguliraju prava i
obveze Sveučilišta i studenta.
Primjer obrasca ugovora o dodjeli kategorije „A“ državne stipendije objavljuje se na internetskoj stranici Sveučilišta
zajedno s objavom natječaja.
V. Podnošenje prijava
Prijave, zajedno s propisanom dokumentacijom, dostavljaju se osobno ili poštom Sveučilištu u Dubrovniku, Branitelja
Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom "Natječaj za državnu stipendiju" i naznakom sveučilišnog odjela na kojem
je student upisan.
Prijave se smatraju valjanima ako su podnesene pravodobno s potpunom dokumentacijom u propisanome roku.
Prijava treba biti ovjerena od strane pročelnika odnosnog odjela.
Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se počevši od 8. do 22. prosinca 2016. zaključno. Kao
datum podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi ili datum prijama u urudžbenom
zapisniku Sveučilišta ako je prijava osobno uručena.
Prijave s neovjerenim obrascem, nepotpunom dokumentacijom, podnesene izvan propisanog roka te prijave u kojima
podaci u prijavi nisu istovjetni podacima u priloženoj dokumentaciji, neće se razmatrati.
................................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu A - stipendija
(na razini Sveučilišta)
1. Za provedbu postupka po natječaju za dodjeljivanje kategorije „A“ državnih stipendija najboljim redovitim
studentima Sveučilišta u Dubrovniku¸koji su upisali prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija u akademskoj 2016.
/ 2017. godini, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, prorektorica za studije i studente, predsjednica
- Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik, član
- Marko Plavčić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, član.
2. Povjerenstvo utvrđuje jedinstvenu listu najbolje rangiranih studenata upisanih u prvu godinu sveučilišnih
preddiplomskih studija na razini Sveučilišta i dostavlja izvješće Senatu s prijedlogom konačne liste.
b) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Natječaja za dodjelu E stipendija studentima Sveučilišta u
Dubrovniku u teškom socijalno ekonomskom položaju za 2017. godinu i prijedlog Povjerenstva za dodjelu E stipendija.
U raspravi su sudjelovali I. Đurđević Tomaš i M. Potrebica.
Senat je jednoglasno donio odluku o raspisivanju
Natječaja
za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u
Dubrovniku slabijeg socijalno – ekonomskog statusa za 2017. godinu
I. Opće odredbe
Senat Sveučilišta u Dubrovniku raspisuje Natječaj za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima preddiplomskih i
diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg socijalno–ekonomskog statusa za 2017. godinu, a
sukladno potpisanom Ugovoru o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju
materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i
2017./2018. kojim se Sveučilište u Dubrovniku obvezalo da će 1% doznačenih sredstava po Ugovoru koristiti i za olakšanje
pristupa studiju studentima slabijeg socijalno–ekonomskog statusa.
Dodjeljuje se pet (5) stipendija u mjesečnim iznosima od po 1.000,00 kuna, a za razdoblje siječanj – rujan 2017. (devet
mjeseci).
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Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o dodjeljivanju stipendija redovitim studentima Sveučilišta u
Dubrovniku slabijeg socijalno–ekonomskog statusa koji je donio Senat na svojoj 129. sjednici održanoj 29. ožujka 2016.
Studenti koji se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznati s odredbama koje reguliraju
provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli stipendije.
II. Opći i posebni uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za dodjelu stipendije
Za dodjelu stipendije mogu se natjecati studenti Sveučilišta u Dubrovniku koji ispunjavaju opće uvjete:
- da imaju status redovitoga studenta na preddiplomskim sveučilišnim studijima ili diplomskim sveučilišnim studijima
Sveučilišta u Dubrovniku, što se dokazuje prijavnim obrascem kojega ovjerava glavni tajnik Sveučilišta;
- da su studenti slabijeg-ekonomskog stausa;
- da su hrvatski državljani, što se dokazuje preslikom jedne od sljedećih javnih isprava: domovnice, rješenja o stjecanju
hrvatskoga državljanstva, putovnice (na stranici sa slikom) ili obje strane osobne iskaznice;
Pod pojmom „slabiji ekonomski status“ smatra se da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva studenta
pristupnika u protekloj godini ne prelazi 70% proračunske osnovice.
III. Tko se ne može natjecati za dodjelu stipendije
Za dodjelu stipendije, ne mogu se natjecati studenti koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u godini u kojoj se
provodi natječaj i studenti koji primaju neku drugu stipendiju.
IV. Podnošenje prijava
Prijave za dodjelu stipendija podnose se na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Rektorat, Branitelja Dubrovnika 29,
Dubrovnik, s naznakom „Natječaj za stipendiju“.
Prijave se podnose na obrascu koji se može preuzeti na recepcijama sveučilišnih zgrada na adresama: Ćira Carića 4,
Lapadska obala 7 i Branitelja Dubrovnika 41, a uz prijavu se prilaže propisana dokumentacija.
Prijave na natječaj za dodjeljivanje stipendija podnose se počevši od 8. do 22. prosinca 2016. zaključno. Kao datum
podnošenja prijave uzimat će se datum poštanskoga žiga na poslanoj prijavi ili datum prijama u urudžbenom zapisniku
Sveučilišta u Dubrovniku ako je prijava osobno uručena.
Prijava se smatra valjanom ako je podnesena pravodobno, s potpunom traženom dokumentacijom i u propisanome roku.
Prijava s nepotpunom dokumentacijom ili prijava koja ne bude podnesena u propisanome roku, neće se razmatrati.
Dopuna prijave izvan utvrđenoga roka za podnošenje prijava nije dopuštena.
Dostavljena dokumentacija ne vraća se podnositelju prijave.
V. Provedba postupka
Postupak po Natječaju provodi Povjerenstvo kojeg imenuje Senat, a sastoji se od pet članova, od kojih je jedan član
predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, kao predstavnik studenata.
Nakon isteka roka za podnošenje prijava na javni natječaj, te razmatranja svih potpunih i pravodobnih prijava,
Povjerenstvo utvrđuje prijedlog rang-liste i taj prijedlog dostavlja studentima pristupnicima.
Prijedlog rang-lista sadrži podatke o studentu (ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv
sveučilišnog odjela, naziv preddiplomskoga sveučilišnog studija ili diplomskoga sveučilišnog studija, godinu upisa na
studij) i uputu o pravu na prigovor.
Povjerenstvo rangira studente pristupnike prema prosječnom mjesečnom prihodu po članu zajedničkog kućanstva
studenta pristupnika od najnižeg (1. mjesto na rang listi) do najvišeg (posljednje mjesto na rang listi).
Ako dva ili više pristupnika imaju jednak prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva prednost/prvenstvo u
rangiranju dodjeljuje se studentu koji živi s više članova zajedničkog kućanstva, a ako i tada studenti pristupnici imaju
jednak status prednost/prvenstvo u rangiranju dodijelit će se studentu koji živi u zajedničkom kućanstvu s jednim
roditeljem.
VI. Prigovor na rang listu
Nezadovoljan student pristupnik može, u roku od osam (8) dana od dana primitka prijedloga rang-liste, podnijeti pisani
prigovor Senatu.
U roku od 30 dana nakon isteka roka za podnošenje prigovora Senat donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili o odbijanju
prigovora, te posebnom odlukom utvrđuje konačnu listu dobitnika stipendije.
VII. Donošenje odluke o dodjeli stipendije
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Odluku o dodjeli stipendije donosi rektor na temelju konačne liste dobitnika stipendije. Protiv ove odluke nije dopušten
prigovor/žalba.
Sa studentom koji je na temelju odluke iz stavka 1. ovog članka ostvario pravo na stipendiju, Sveučilište u Dubrovniku
sklapa ugovor o dodjeli stipendije kojim se uređuju međusobna prava i obveze Sveučilišta u Dubrovniku i studenta.
.................................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio

Odluku
o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju za dodjelu E- stipendija
1. Za provedbu postupka po natječaju za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku slabijeg
socijalno - ekonomskog statusa (E – stipendije) za 2017. godinu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
prof. dr. sc. Ivana Pavlić, prorektorica za studije i studente, predsjednica,
prof. dr. sc. Martin Lazar, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost, član,
Inga Jelavić, dipl. oec., voditeljica Službe za financijsko – računovodstvene poslove, član,
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik, član,
Marko Plavčić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju provodi postupak po natječaju i dostavlja izvješće Senatu s
prijedlogom konačne liste.
Ad 10.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: prijedlog Odluke o objavi ocjenskih radova studenata Sveučilišta u
Dubrovniku u digitalnom repozitoriju, izvadak iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju o obvezi objave
ocjenskih radova te izvadak iz Pravilnika o studijima i studentima u vezi sa završnim i diplomskim radovima, Obrazac izjave
studenta i mentora, Primjer izjave studenta u završnom / diplomskom radu i Upute za prihvat i objavu radova u programu
Dabar.
Uvodno izvješće dao je D. Ivušić, a u raspravi su sudjelovali: M. Brautović, N. Stojčić, M. Pećarević, N. Burum i B. Putica.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Svi završni radovi na preddiplomskim sveučilišnim i stručnim studijima, diplomski radovi na sveučilišnim i
specijalističkim diplomskim studijima te završni radovi na poslijediplomskim specijalističkim i doktorskim studijima
(dalje: ocjenski radovi) studenata Sveučilišta u Dubrovniku, od 1. siječnja 2017. objavljivat će se u digitalnom
repozitoriju Sveučilišta u Dubrovniku.
2. Obvezni elementi za digitalni repozitorij koje mora sadržavati svaki ocjenski rad su:
- naziv ustanove: Sveučilište u Dubrovniku, naziv odjela ili studija (ako se radi o studijima izvan sveučilišnih odjela),
studijskog programa i smjera (ako ga ima),
- naslov rada na hrvatskom i engleskom jeziku,
- ime mentora ( i komentora ako ga ima),
- kratki sažetak rada (abstract) na hrvatskom i engleskom jeziku,
- ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.
3. Studenti potpisuju izjavu o pohrani ocjenskog rada u digitalni repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku. Obrazac izjave
prilaže se ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
4. Nakon održane javne obrane ocjenskog rada, mentor obvezno ispunjava potvrdu kojom se odobrava predaja rada.
Obrazac potvrde se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
5. Sastavni dio ove odluke čini Uputa za prihvat i pohranu obranjenih ocjenskih radova u digitalni repozitorij Sveučilišta
u Dubrovniku.
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6. Obvezuju se stručna vijeća sveučilišnih odjela i vijeća studija (izvan odjela) da svoje pravilnike kojima se uređuje
izrada ocjenskih radova usklade s ovom odlukom.
Ad 11.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Pomorskoga odjela za imenovanje voditelja
preddiplomskih studija „Nautika“, „Brodostrojarsvo“ i „Pomorske tehnologije jahta i marina“ te diplomskoga studija
„Pomorstvo“.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Ivica Đurđević Tomaš, dipl. ing., viši predavač, imenuje se za voditelja preddiplomskog studija Nautika na Pomorskom
odjelu Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2016. / 2017. godini.
.................................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Doc. dr. sc. Nikša Koboević, imenuje se za voditelja preddiplomskog studija Brodostrojarstvo na Pomorskom odjelu
Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2016./2017. godini.
.................................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Doc. dr. sc. Mate Jurjević, imenuje se za voditelja preddiplomskog studija Pomorske tehnologije jahta i marina na
Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku u akademskoj 2016./2017. godini.
.................................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prof. dr. sc. Željko Kurtela, imenuje se za voditelja diplomskog studija Pomorstvo na Pomorskom odjelu Sveučilišta u
Dubrovniku u akademskoj 2016./2017. godini.
Ad 12.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je pozitivno mišljenje Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju o inicijativi za pripajanje stručnih preddiplomskih studija „Financijski menadžment“ i „Hotelijerstvo, restoraterstvo i
gastronomija“ te stručnog specijalističkog diplomskog studija „Financijski menadžment“ Odjelu za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju, te prijedlog Odluke o pripajanju.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić, a u raspravi su sudjelovali I. Đurđević Tomaš, P. Maldini i N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Preddiplomski stručni studiji „Financijski menadžment“ i „Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“ te diplomski
specijalistički stručni studij „Financijski menadžment“ pripajaju se Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
2. Vijeće preddiplomskog stručnog studija i diplomskog specijalističkog studija „Financijski menadžment“ koje je
imenovao Senat na svojoj 135. sjednici održanoj 14. listopada 2016. prestaje s radom danom donošenja ove Odluke, a
funkcije tog Vijeća prenose se na Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
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3. Vijeće preddiplomskog stručnog studija „Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“ koje je imenovao Senat na svojoj
134. sjednici održanoj 1. rujna 2016. prestaje s radom danom donošenja ove Odluke, a funkcije tog Vijeća prenose se na
Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
4. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o imenovanju voditelja studija koje je donio Senat na svojoj
135. sjednici održanoj 14. listopada 2016., kojom se doc. dr. sc. Matea Matić imenuje za voditeljicu preddiplomskog
stručnog studija „Financijski menadžment“ i voditeljicom diplomskog specijalističkog studija „Financijski menadžment“ i
Odluka koju je donio Senat na svojoj 134. sjednici održanoj 1. rujna 2016., a kojom se doc. dr. sc. Iris Mihajlović imenuje
voditeljicom preddiplomskog stručnog studija „Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“.
5. Doc. dr. sc. Matea Matić Šošić imenuje se za voditeljicu stručnih studija na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,
a za razdoblje od dvije akademske godine odnosno do 30. rujna 2018.
Ad 13.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku kojim se utvrđuje da je postupak vrednovanja programa
cjeloživotnog učenja „Izgradnja kompetencija za povećanje mogućnosti samozapošljavanja nezaposlenih osoba na području
grada Dubrovnika“ proveden u skladu s važećim propisima i općim aktima Sveučilišta u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Izgradnja kompetencija za povećaanje mogućnosti samozapošljavanja
nezaposlenih osoba na području grada Dubrovnika“ (dalje: Program).
2. Doc. dr. sc. Nebojše Stojčić imenuje se za voditelja Programa, a u izvedbi Priograma sudjelovat će doc. dr. sc. Perica
Vojinić i doc. dr. sc. Marija Bečić.
3. Program će se izvoditi u sveučilišnoj zgradi na adresi Lapadska obala 7, Dubrovnik.
4. Program će se izvesti u jednom ciklusu u trajanju od šest dana, s ukupnom satnicom od 48 sati, a ovisno o interesu
polaznika, ciklusi izvedbe Programa mogu se ponoviti.
5. Program je besplatan za polaznike jer se u cijelosti financira iz sredstava dodijeljenih Sveučilištu u Dubrovniku
temeljem Ugovora o sufinanciranju programske djelatnosti kroz program javnih potreba u visokom školstvu Grada
Dubrovnika za 2016. godinu.

Ad 14.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju o
načinu reguliranja statusa studenata kojima je do završetka studija ostao završni ili diplomski rad, izvadak iz odluka Senata
donesenih na 131. sjednici održanoj 30. svibnja 2016., te prijedlog Odluke o reguliranju statusa i načinu plaćanja troškova
studija za ovu kategoriju studenata u akademskoj 2016. / 2017. godini.
Uvodno izvješće: D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Izvanrednim studentima kojima je nakon završetka akademske godine ostao samo završni ili diplomski rad, iznimno od
odredbi: članka 11. Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija, članka 5. Odluke o uvjetima upisa u
više godine preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo, članka 5. Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskog
stručnog studija Financijski menadžment, članka 7. Odluke o upisima u drugu godinu diplomskih sveučilišnih studija i
članka 3. Odluke o upisima u drugu godinu diplomskog specijalističkog studija „Kliničko sestrinstvo“, koje je donio
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Senat Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj 131. sjednici održanoj 30. svibnja 2016., u akademskoj 2016. / 2017. godini
odobrava se ponovni upis u završnu godinu studija uz plaćanje upisnine od 300,00 kuna te participacije u troškovima
studija u visini umnoška ECTS bodova završnog ili diplomskog rada i iznosa vrijednosti jednog ECTS boda za odnosni
studij.
2. Studentima iz točke 1. ove odluke koji do 30. rujna 2017. ne završe studij, prestaje studentski status na Sveučilištu u
Dubrovniku.

Ad 15.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova (po
funkciji) Projektnog savjeta za „Kompleks Studentskog doma u Dubrovniku“ .
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku imenuje se za člana Projektnog savjeta za projekt
„Kompleks Studentskog doma u Dubrovniku“, a prof. dr. sc. Vesni Vrtiprah, bivša rektorica Sveučilišta u Dubrovniku,
razrješava se članstva.
2. Marko Plavčić predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku imenuje se za člana Projektnog savjeta za
projekt „Kompleks Studentskog doma u Dubrovniku“, a Toni Šimunović, bivši predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta
u Dubrovniku, razrješava se članstva.
3. Utvrđuje se da će Projektni savjet projekta „Kompleks Studentskog doma u Dubrovniku“, stupanjem na snagu ove
odluke, djelovati u sastavu:
- prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor Sveučilišta u Dubrovniku,
- mr. sc. Andro Vlahušić, gradonačelnik Dubrovnika,
- Nikola Dobroslavić, prof., župan Dubrovačko - neretvanske županije,
- doc. dr. sc. Nikša Koboević, predsjednik Upravnog vijeća Studentskog centra Dubrovnik,
- Marko Plavčić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Dubrovniku.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 16.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o mentoru – savjetniku.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar, a u raspravi su sudjelovali N. Burum, M. Jurjević, I. Đurđević Tomaš, P. Maldini, S.
Uskoković, M. Pećarević, M. Brautović, M. Bupić, N. Stojčić, M. Mirošević i B. Putica.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o mentoru - savjetniku
Članak 1.
(1) Odlukom o mentoru-savjetniku (u daljnjem tekstu: Odluka) na Sveučilištu u Dubrovniku ustrojava se mentorsavjetnik radi kvalitetnoga i kontinuiranog praćenja, te pomaganja u radu asistenta ili poslijedoktoranda Sveučilišta u
Dubrovniku u ispunjenju njihovih obveza.
Članak 2.
(1) Mentor-savjetnik dužan je pratiti rad i napredak asistenta ili poslijedoktoranda, savjetovati, skrbiti i izvješćivati o
pravodobnom ispunjanju obveza asistentima ili poslijedoktorandima.
(2) Zadaća mentora-savjetnika, kad god je to primjenljivo, je:
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-

savjetovanje i pomoć u izboru i upisu poslijediplomskog studija, odnosno sveučilišne ili znanstvene institucije na
kojoj asistent ili poslijedoktorand treba ostvariti svoje obveze,
savjetovanje i pomoć u izboru izbornih kolegija i seminara na studiju,
savjetovanje i pomoć u izboru teme i mentora doktorskog rada,
savjetovanje i pomoć pri izradi znanstvenog rada (npr. u izboru časopisa, strukturiranju rada),
savjetovanje i pomoć u ispunjavanju uvjeta za izbor u prvo znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje,
godišnje izvješćivanje o napretku asistenta ili poslijedoktoranda i planiranoj dinamici izvršavanja njihovih
obveza.

(3) Doktorski student se za gornje savjete i pomoć najprije treba obratiti svome mentoru, ali ako ga još nema ili ne može
od njega dobiti traženi podatak, onda mu mentor - savjetnik stoji na raspolaganju.
Članak 3.
(1) Temeljem ove Odluke svakom asistentu ili poslijedoktorandu Sveučilišta u Dubrovniku dodjeljuje se mentor-savjetnik
pri čemu će se, prema mogućnostima, voditi računa o želji asistenta ili poslijedoktoranda.
(2) U smislu ove Odluke, mentor-savjetnik može biti zaposlenik Sveučilišta u Dubrovniku koji je izabran u znanstvenonastavno ili znanstveno zvanju iz istog, ili što sličnijeg, područja i polja u kojem se osposobljava asistent ili
poslijedoktorand.
Članak 4.
(1) Odluku o imenovanju mentora-savjetnika donosi čelnik sveučilišne sastavnice uz suglasnost vijeća sastavnice.
(2) Čelnik sveučilišne sastavnice obvezuje se imenovati mentore – savjetnike asistentima i poslijedoktorandima na svojoj
sastavnici i to:
- do 10. siječnja 2017. onima koji već imaju sklopljen ugovor o radu sa Sveučilištem u Dubrovniku,
- u roku od tri mjeseca od sklapanja ugovora o radu za asistente i poslijedoktorande koji će se na Sveučilištu u
Dubrovniku zaposliti nakon stupanja na snagu ove odluke.
(3) Ako se, u smislu članka 3. Ove Odluke, mentor-savjetnik ne može imenovati, dužnost mentora-savjetnika, preuzima
čelnik sveučilišne sastavnice, po položaju.
(4) Ako je asistentu ili poslijedoktorandu kao mentor imenovan zaposlenik Sveučilišta u Dubrovniku koji je izabran u
znanstveno-nastavno ili znanstveno zvanje, imenovanje mentora-savjetnika neće se provoditi.
Članak 5.
(1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na sve asistente ili poslijedoktorande Sveučilišta u Dubrovniku bez obzira na
vrijeme upisa na studij.
(2) Sveučilište u Dubrovniku koristit će pisana izvješća mentora-savjetnika u postupcima vrednovanja rada asistenata ili
poslijedoktoranada.
Članak 6.
(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom
rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
Članak 7.
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 17.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je zamolba grupe studenata poslijediplomskoga specijalističkog studija
„Upravljanje marketingom u turizmu“ za produžetak roka za završetak studija, važeća Odluka Senata kojom je rok produljen do
31. prosinca 2016. te prijedlog Odluke za produžetak roka do zaključno 30. lipnja 2017. godine.
U raspravi su sudjelovali: M. Kapović, D. Ivušić i M. Brautović.
Senat je jednoglasno donio
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Odluku
1. Studentima poslijediplomskoga specijalističkog studija „Upravljanje marketingom u turizmu“ kojima je do završetka
studija ostao samo završni rad, a koji ga ne predaju do 31. prosinca 2016., iznimno se odobrava produžetak studentskog
statusa i završetak studija do 30. rujna 2017. godine.
2. Studenti iz točke 1. ove odluke obvezuju se uplatiti Sveučilištu u Dubrovniku participaciju u troškovima studija u visini
od 1.800,00 kuna. Iznos participacije čini umnožak ECTS bodova završnog rada (25) i vrijednosti ECTS boda za
društvene studije koju je utvrdio Senat na 129. sjednici održanoj 29. ožujka 2016. (72,00 kune). Iznos participacije
studenti mogu uplatiti u dva jednaka obroka i to prvi obrok u roku sedam dana od stupanja na snagu ove odluke, a drugi
obrok najkasnije sedam dana prije usmene obrane završnog rada.
3. Studentima koji ne uplate iznos participacije na način označen u točki tri ove odluke, propuštanjem roka za uplatu,
prestaje studentski status na Sveučilištu u Dubrovniku.
4. Ako studenti do 30. lipnja 2017. ne obrane završni rad gube studentski status na Sveučilištu u Dubrovniku i neće ga
moći dalje produžiti.
5. Za praćenje i provedbu ove odluke zadužuju se prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah kao voditeljica studija, Darija Vučijević,
dipl. oec., voditeljica Službe za poslijediplomske studije i Inga Jelavić, dipl. oec. voditeljica Financjsko – računovodstvene
službe Sveučilišta u Dubrovniku.
Ad 18.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je suglasnost Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju na prijedlog
doc. dr. art. Kristine Kojan za povećanje cijene programa izobrazbe „Izrada keramike za odrasle“ te angažman stručne
suradnice Romane Manenice, mag. art.
Uvodno izvješće dala je S. Žaja Vrbica, a u raspravi je sudjelovao I. Đurđević Tomaš.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Iznos naknade za program izobrazbe: „Izrada keramike za odrasle“ za akademsku 2016. / 2017. godinu iznosi 420,00
kuna ( s PDV-om) po polazniku i to za ciklus radionica u tajanju od četiri tjedna, po tri sata tjedno .
2. U izvedbi programa izobrazbe „Izrada keramike za odrasle“ u akademskoj 2016. / 2017. godini, uz voditeljicu doc. dr.
art. Kristinu Kojan Goluža, sudjelovat će i stručna suradnica Romana Manenica, mag. art.
Ad 19.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog akademika Vekarića za imenovanje povjerenstva za obranu
doktorskog rada pristupnika Antuna Koncula a u okviru poslijediplomskog doktorskog studija Povijest stanovništva.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pristupnika Antuna Koncula s temom „Stanovništvo Župe Gradac
1709.-1918“ pod mentorstvom akademika Nenada Vekarića, u sastavu:
prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan, predsjednica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
prof. dr. sc. Anđelko Akrap, član, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
dr. sc. Robert Skenderović, viši znanstveni suradnik, član, Hrvatski institut za povijest,
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, zamjenski član, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. Obrana doktorskog rada pristupnika Antuna Koncula održat će se 19. siječnja 2017., u 11,00 sati na Ekonomskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
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Ad 20.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke za odobrenje korištenja naziva sveučilišni udžbenik za
knjigu doc. dr. sc. Ane Bakija Konsuo „Mal de Meleda – Mljetska bolest“.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Odobrava se korištenje naziva sveučilišni udžbenik za knjigu doc. dr. sc. Ane Bakija Konsuo „Mal de Meleda – Mljetska
bolest“.
Ad 21.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog voditelja Službe za investicije, investicijsko održavanje i
osiguranje za rashodovanje i prodaju službenog vozila Opel Vivaro, procjena vrijednosti tog vozila od strane ovlaštenog vještaka
i prijedlog Odluke o rashodovanju dugotrajne nefinancijske imovine – službenog vozila Opel Vivaro.
Uvodno izvješće: N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o rashodovanju dugotrajne nefinancijske imovine
Članak 1.
Prihvaća se prijedlog Boža Tomića, dipl. ing.,el., voditelja Službe za investicije, investicijsko održavanje i osiguranje
Sveučilišta u Dubrovniku da se rashoduje sljedeća nefinancijska dugotrajna imovina:
Kombi limuzina Opel Vivaro 1,9 DTI Enjoy , registarskih oznaka: DU 873 CV, godina proizvodnje 2005., broj šasije:
W0LJ7BCB65V631205, godina proizvodnje 2005, radni obujam 1870 cm3, snage 74 kW, inventurni broj:006025.
Predmetna imovina rashodovat će se isknjižavanjem vrijednosti vozila iz poslovnih knjiga Sveučilišta u Dubrovniku zbog
tehničke neispravnosti te neuporabivosti i neisplativosti popravka. Sadašnja vrijednost vozila u poslovnim knjigama
iznosi 0,00 kn.
Članak 2.
Utvrđuje se da je službeni procjenjitelj Croatia osiguranja, gospodin Tomislav Rustan, dana 18. istopada 2016. po
zahtjevu Sveučilišta u Dubrovniku obavio pregled vozila i obavio izračun vrijednosti vozila. Izračun vrijednosti
napravljen je tako da se od novonabavne vrijednosti vozila ovog tipa (190.500,00 kuna) oduzela ukupna rabljenost
predmetnog vozila od 80% ( 152.400,00 kuna). Tako dobivena vrijednost vozila na dan 18. listopada 2016. iznosila je
38.100,00 kuna. Službeni procjenitelj utvrdio je da cijena vozila prema katalogu rabljenih vozila iznosi od 32.000,00 do
35.000,00 kuna. Voditelj Službe za investicije, investicijsko održavanje i osiguranje Božo Tomić predložio je prodajnu
cijenu od 30.000,00 kuna po sistemu viđeno – kupljeno.
Članak 3
Senat donosi odluku da će se nakon rashodovanja isknjižavanjem iz poslovnih knjiga, vozilo Opel Vivaro prodati
najpovoljnijem ponuditelju, a početna prodajna cijena vozila iznosi 32.000,00 kuna.
Članak 4.
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Zadužuju se Voditelj Službe za investicije, investicijsko održavanje i osiguranje Božo Tomić, dipl. ing. el. i Dalibor Ivušić,
dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku za realizaciju ove odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 22.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka rektora o postupku izdavanja i obračuna putnih naloga te obrazac
Zahtjev za odobrenje službenog putovanja.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar, a u raspravi su sudjelovali N. Burum, M. Pećarević i N. Antolović.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prima se na znanje Odluka rektora o postupku izdavanja i obračuna putnih naloga.
Ad 23.
a) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
pedagogije, logopedije, edukacijsko rehabilitacijske znanosti i kineziologije o izboru dr. sc. Aleksandra Selmanovića u znanstveno
zvanje znanstvenog suradnika te prijedlog Odluke o imenovaqnju povjerenstva za ocjenu nastavne i stručne komponente i za
ocjenu nastupnog predavanja.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Aleksandra Selmanovića u znanstveno-nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje: društvene znanosti, znanstveno polje: kineziologija, znanstvena grana: kineziološka edukacija
(5.10.03), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 6 od 20. siječnja 2016., u sastavu:
prof. dr. sc. Dragan Milanović, predsjednik (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Boris Neljak, (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), član,
doc. dr. sc. Tihomir Vidranski, (Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu), član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidat uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: društvene znanosti, znanstveno polje: kineziologija,
znanstvena grana: kineziološka edukacija (5.10.03), ocijeniti nastupno predavanje te dostaviti Senatu izvješće s
mišljenjem.
................................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Aleksandar Selmanović, u okviru postupka izbora u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje:
društvene znanosti, znanstveno polje: kineziologija, znanstvena grana: kineziološka edukacija (5.10.03), održat će
nastupno predavanje na temu „Značaj nastave tjelesne i zdravstvene kulture za svakodnevno tjelesno vježbanje
studentske populacije“.
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Nastupno predavanje održat će se u utorak, 13. prosinca 2016. u Sveučilišnom kampusu, Branitelja Dubrovnika 41, u
amfiteatru na I. katu, s početkom u 15,00 sati.
..............................................................................................................................................................................................................
b) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja
uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Tatjane Dobroslavić u
znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: biotehničke znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda (agronomija),
znanstvena grana: ribarstvo (4.01.14), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 19 od 2. ožujka 2016.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Tatjane Dobroslavić u znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje: biotehničke znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda (agronomija), znanstvena grana: ribarstvo (4.01.14), a po
natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 19 od 2. ožujka 2016., sastavu:
izv. prof. dr. sc. Vlasta Bartulović, predsjednica,
prof. dr. sc. Branko Glamuzina, član,
doc. dr. sc. Sanja Tomšić, član,
doc. dr. sc. Josip Mikuš, zamjenski član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidatkinja uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: biotehničke znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda
(agronomija), znanstvena grana: ribarstvo (4.01.14), ocjeniti nastupno predavanje te dostaviti Senatu izvješće s
mišljenjem.
.............................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Tatjana Dobroslavić, u okviru postupka izbora u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje:
biotehničke znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda (agronomija), znanstvena grana: ribarstvo (4.01.14), održat će
nastupno predavanje na temu „Fiziologija prilagodbe u vodenom okolišu: Hormonska regulacija“.
Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 19. prosinca 2016. u sveučilišnoj zgradi na adresi Ćira Carića 4, u
predavaonici D01, s početkom u 11,00 sati.
Ad 24.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja
uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Selme Čustović u
naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: biotehničke znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda
(agronomija), znanstvena grana: ekologija i zaštita okoliša (4.01.03) po natječaju objavljenom u Narodnim novinama od 29.
rujna 2015.
U raspravi su sudjelovali: M. Brailo, M. Bupić, N. Antolović, M. Brautović, M. Pečarević, S. Žaja Vrbica i B. Putica.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja uvjeta (nastavna i stručna komponenta) i ocjenu nastupnog
predavanja, a u okviru postupka izbora dr. sc. Selme Čustović u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za
znanstveno područje: biotehničke znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda (agronomija), znanstvena grana: ekologija i
zaštita okoliša (4.01.03), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama od 29. rujna 2015., sastavu:
prof. dr. sc. Branko Glamuzina, predsjednik,
doc. dr. sc. Sanja Tomšić, član,
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doc. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić, član,
doc. dr. sc. Marijana Pećarević, zamjenski član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidatkinja uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u
naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za znanstveno područje: biotehničke znanosti, znanstveno polje:
poljoprivreda (agronomija), znanstvena grana: ekologija i zaštita okoliša (4.01.03), ocjeniti nastupno predavanje te
dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
................................................................................................................................................................................................................
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Selma Čustović, u okviru postupka izbora u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje:
biotehničke znanosti, znanstveno polje: poljoprivreda (agronomija), znanstvena grana: ribarstvo (4.01.14), održat će
nastupno predavanje na temu „ Kemijska struktura i mehanizam djelovanja fikotoksina “.
Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 21. prosinca 2016. u sveučilišnoj zgradi na adresi Ćira Carića 4, s početkom u
13,00 sati.
Ad 25.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka po
natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 98 od 20. listopada 2016., za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01.)
U raspravi su sudjelovali: M. Brautović, B. Putica, N. Stojčić i M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 98 od 20. listopada 2016., za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje prirodnih znanosti, polje matematika (1.01.) na određeno
vrijeme u punom radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
- izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, predsjednik,
- prof. dr. sc. Željka Milin Šipuš (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu), član,
- doc. dr. sc. Nebojša Stojčić, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja i
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li kandidati
zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
........................................................................................................................................................................................................
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po
natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 98 od 20. listopada 2016., za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna ekonomija (5.01.03).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 98 od 20. listopada 2016., za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana kvantitativna
ekonomija (5.01.03) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
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- doc. dr. sc. Tonći Svilokos, predsjednik,
- izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, član,
- doc. dr. sc. Ivona Milić Beran, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja i
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li kandidati
zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
...............................................................................................................................................................................................................
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po
natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 98 od 20. listopada 2016., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 98 od 20. listopada 2016., za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija
(5.01.10) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
prof. dr. sc. Đuro Benić, predsjednik,
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, član
doc. dr. sc. Nebojša Stojčić, član,
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja i
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li kandidati
zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
................................................................................................................................................................................................................
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po
natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 98 od 20. listopada 2016., za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto
asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka po natječaju
1. Za provedbu postupka po natječaju, objavljenom u Narodnim novinama br. 98 od 20. listopada 2016., za izbor u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam
(5.01.07) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, imenuje se Povjerenstvo u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, predsjednica,
doc. dr. sc. Katija Vojvodić, član,
doc. dr. sc. Ana Portolan, član.
2. Povjerenstvo za provedbu postupka po natječaju obvezuje se, u skladu s Pravilnikom o izboru u suradnička zvanja i
odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Dubrovniku, provesti propisani postupak, utvrditi ispunjavaju li kandidati
zakonom propisane uvjete te predložiti Senatu odabir kandidata.
Ad 26.
a) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Ocjena stručne i nastavne djelatnosti prof. dr. sc. Srećka Krile u
postupku izbora u znanstveno nastavno zvanje redoviotog profesora u trajnom zvanju, Izvješće Stručnog povjerenstva i Odluka
Fakultetskog vijeća Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu kojom se utvrđuje da pristupnik ispunjava uvjete za izbor
u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prof. dr. sc. Srećko Krile izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom
zvanju za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana poštansko –
telekomunikacijski promet (2.12.03).

b) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja nastavne i stručne
komponente za izbor izv. prof. dr. sc. Vlaste Bartulović u znanstveno nastavno zvanje redovitog profesora, Odluka Matičnog
odbora za znanstveno područje biotehničkih znanosti o izboru izv. prof. dr. sc. Vlaste Bartulović u znanstveno zvanje znanstvenog
savjetnika.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prof. dr. sc. Vlasta Bartulović izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitoga profesora za
znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) grana ribarstvo (4.01.14).
................................................................................................................................................................................................................
c) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je Odluka Matičnog odbora za područje društvenih znanosti, polje
ekonomija o izboru dr. sc. Meri Šuman Tolić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, zaključak i mišljenje Povjerenstva
Fakultetskog vijeća Ekonomoskog fakulteta Sveučilišta u Splitu o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje, Izvješće Povjerenstva o
nastupnom predavanju, Odluka Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu o ispunjavanju uvjeta za izbor dr.
sc. Meri Šuman Tolić u zvanje docenta.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Meri Šuman Tolić izabire se u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije (5.01.02).
.................................................................................................................................................................................................................
d) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta
Osijek za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor dr. sc. Silve Hećimović, Izvješće Povjerenstva o održanom nastupnom predavanju i
pozitivno Mišljenje Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta u Osijeku.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Silva Katušić Hećimović izabire se u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
biomedicina i zdravstvo, polje temeljne medicinske znanosti, grana neuroznanost (3.01.08).
...............................................................................................................................................................................................................
e) Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva za ocjenu ispunjavanja uvjeta za izbor Vesne
Rimac, prof. u nastavno zvanje predavača i Izvješće Povjerenstva o održanom nastupnom predavanju Vesne Rimac, prof.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
Vesna Rimac, prof. u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana klasična filologija ( 6.03.01).
Ad 27.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Mišljenje Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u
Rijeci o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. sc. Zorice Krželj Čolović i dr. sc. Marija Bogdanovića u znanstveno – nastavno zvanje
docenta, Izvješće Povjerenstva o održanom nastupnom predavanja dr.sc. Marija Bogdanovića, Izvješće Povjerenstva o održanom
nastupnom predavanja dr.sc. Zorice Krželj Čolović, Mišljenje Stručnog povjerenstva Fakultetskog vijeća Fakulteta za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i Očitovanje Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.
U raspravi su sudjelovali: N. Stojčić, M. Brautović, N. Burum, M. Jurjević, P. Maldini, B. Putica i D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Pristupnici dr. sc. Zorica Krželj Čolović i dr. sc. Marijo Bogdanović ispunjavaju uvjete za izbor u znanstveno nastavno
zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04).
2. Dr. sc. Zorica Krželj Čolović izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04).
Ad 28.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog odluke o poništenju natječaja objavljenog na internetskim
stranicama Sveučilišta u Dubrovniku i u Narodnim novinama br. 6 / 16 za prijam u radni odnos i izbor dva izvršitelja u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske
znanosti, grana komunikologija (5.04.04) na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.
U raspravi po ovoj točki dnevnog reda sudjelovali su: N. Burum, P. Maldini, M. Brautović, M. Mirošević, D. Ivušić i N. Stojčić.
Za prijedlog odluke izjasnilo se devet članova Senata, tri su glasovala protiv, a pet članova je bilo suzdržano.
Na temelju rezultata provedenog glasovanja, rektor je utvrdio da je donesena
Odluka
1. Ne prihvaća se prijedlog za poništenje natječaja objavljenog na internetskim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku i u
Narodnim novinama br. 6 / 16 za prijam u radni odnos i izbor dva izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto
asistenta
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana
komunikologija (5.04.04) na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.
2. O Izvješću Povjerenstva za provedbu postupka po natječaju označenom u točki 1. ovog zaključka, Senat će donijeti
odluku na svojoj redovitoj sjednici u siječnju 2017.

Ad 29.
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a)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju
za raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za
umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija (7.04.09);

Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija - restauracija (7.04.09).
................................................................................................................................................................................................................
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Pomorskoga odjela za raspisivanje
natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo (2.11.04).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora
za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo (2.11.04).
.......................................................................................................................................................................................................................................

b)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju
za raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje drvna tehnologija (4.03).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje drvna tehnologija (4.03).
..........................................................................................................................................................................................................................................

Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu za
raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno
područje prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru (1.07.02).
...........................................................................................................................................................................................................................................
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c)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za akvakulturu za
raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje te prijam u radni odnos i na radno mjesto poslijedoktoranda
za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno
područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo (4.01.14).
...............................................................................................................................................................................................................
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju
za raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za umjetničko područje,
polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (za smjer: drvo) (7.04.09).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto mjesto asistenta za umjetničko
područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (za smjer: drvo) (7.04.09).
...............................................................................................................................................................................................................
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju
za raspisivanje natječaja za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za umjetničko područje,
polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (za smjer: drvo) (7.04.09).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog izvršitelja u suradničko zvanje i na radno mjesto mjesto asistenta za umjetničko
područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (za smjer: metal) (7.04.09).
...........................................................................................................................................................................................................................................

d)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za
raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04).
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika (6.03.04).

za

.................................................................................................................................................................................................................
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za
raspisivanje natječaja za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06);
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06).
Ad 30.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je dopis Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana s obrazloženjem
prijedloga za raspisivanje natječaja za izbor četiri izvršitelja u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno
područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04) i Odluka Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana kojom se prihvaća
inicijativa i predlaže Senatu raspisivanje natječaja za izbor u naslovna zvanja.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor četiri izvršitelja u naslovno znanstveno – nastavno zvanje docenta za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje povijest (6.04).
Ad 31.
Članovima Senata, na sjednici je dostavljen prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka
nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno nabave radova do 500.000,00 kuna na Sveučilištu u
Dubrovniku ( Pravilnik bagatelne nabave).
U raspravi su sudjelovali: M. Potrebica, N. Burum, B. Putica i M. Pećarević.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene
vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno nabave radova do 500.000,00 kuna na Sveučilištu u Dubrovniku.
Ad 32.
Članovima Senata, na sjednici je dostavljen je prijedlog Dopune plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2016. godinu.
U raspravi su sudjelovali: M. Potrebica, N. Burum i B. Putica.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Dopuna Plana nabave Sveučilišta u Dubrovniku za 2016. godinu, prilaže se ovoj odluci i čini njezin sastavni
dio.
Zaključeno u 16,30 sati.
Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik
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