97. sjednica Senata, održana 6. studenoga 2012.
Samoanaliza nastavnih aktivnosti za akademsku 2011./2012. godinu primljena je na znanje.
Donesena je odluka da će pročelnici odjela razmotriti podatke dobivene samoanalizom te s
nastavnicima koji su dali primjedbe ili prijedloge dogovoriti aktivnosti za unapređenje
nastavnog procesa. Senat je primio na znanje informacije o očitovanjima na izvješća
Povjerenstava za reakreditaciju Pomorskog odjela i Odjela za elektrotehniku i računarstvo, a
konačna izvješća raspravit će kad ih zaprimi. Utvrđeni su Opći ciljevi Sveučilišta u
Dubrovniku (Grupa A ciljeva): stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviđenom studijskim
programom; olakšanje pristupa i osiguravanje kvalitete studija za studente starije od 25
godina; studijski programi utemeljeni na načelu ishoda učenja s ECTS bodovima
procijenjenima na temelju radnog opterećenja studenata potrebnoga za stjecanje predviđenih
ishoda učenja i u skladu s potrebama osobnog razvoja te društvenog i gospodarskog razvoja
Hrvatske. Kao Posebni cilj Sveučilišta u Dubrovniku (Grupa B ciljeva) utvrđena je
internacionalizacija visokog učilišta. Prihvaćeni su izmijenjeni i dopunjeni studijski programi
za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije Ekonomija i Poslovna ekonomija sa
smjerovima: Turizam, Međunarodna trgovina, Marketing i IT Menadžment. S izvedbom tih
studijskih programa započet će se na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju počevši od
akademske 2013./2014. godine. Donesena je odluka da se upisni kapacitet studija na Odjelu
za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za upis u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija u
akademskoj 2013./2014. godini neće povećavati u odnosu prema akademskoj 2012./2013.
godini, a ukupni kapacitet razdijelit će se po studijima i usmjerenjima u skladu s odlukom
stručnog vijeća Odjela. Potvrđena je odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela kojom se doc.
dr. sc. Ivo Domijan Arneri izabire za pročelnika Pomorskog odjela. On će obavljati dužnost
pročelnika odjela do 30. rujna 2013., kada mu prestaje radni odnos na Sveučilištu u
Dubrovniku zbog odlaska u mirovinu. Imenovano je Povjerenstvo za obranu doktorskog rada
Jelene Obradović Mojaš, s temom „Dubrovačka tradicija kolendavanja od XIII. do XXI.
stoljeća u sastavu: prof. dr. sc. Slavica Stojan, predsjednica, dr. sc. Ivan Lozica, znanstveni
savjetnik, član, dr. sc. Tanja Perić Polonijo, znanstvena savjetnica, zamjenica člana i prof. dr.
sc. Vesna Miović, članica, pa je utvrđeno da će se obrana doktorskog rada održati 14. prosinca
2012. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku. Andrej Novak, mag. math., izabran je u
suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje
matematika, na određeno vrijeme, do povratka na rad dr. sc. Sarah Michele Rajtmajer, više
asistentice. Dr. sc. Mato Brautović izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje informacijske i
komunikacijske znanosti, grana novinarstvo (5.04.09). Dr. sc. Maro Jelić izabran je u
znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana brodsko strojarstvo (2.11.04). Martina Hrnić, univ.
spec., izabrana je u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača za znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06). Mr. sc. Marija Vučković
izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavačice za znanstveno područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana međunarodna ekonomija (5.01.05). Raspisan je natječaj za
izbor jednog nastavnika/nastavnice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta i

više za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana računovodstvo
(5.01.13).

