98. sjednica, održana 18. prosinca 2012.
Prihvaćene su izmjene i dopune Pravilnika o provedbi izbora za Studentski zbor Sveučilišta u
Dubrovniku kojima se broj studentskih predstavnika u Skupštini SZ povećava sa 16 na 18, to
jest dopunjava po jednim predstavnikom diplomskih studija na Pomorskom odjelu i Odjelu za
umjetnost i restauraciju. Donesen je Pravilnik o radu Sveučilišta u Dubrovniku. Donesen je
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i
unapređivanja kvalitete kojim se pobliže utvrđuje sastav Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete. Informacija o potpisivanju Ugovora s MZOS o punoj
subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama
2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. primljena je na znanje. Donesena je odluka o
raspisivanju Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2013./2014.
godini te su utvrđeni uvjeti upisa. Primljena je na znanje analiza strukture studenata upisanih
u prvu godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2012./2013. godini. Primljeno je na
znanje izvješće o statusu poslijediplomskih studija nastavnika i asistenata Sveučilišta u
Dubrovniku. Donesena je Odluka o pokretanju postupka za dodjelu počasnog zvanja
profesora emeritusa za predloženika dr. sc. Boška Skaramucu, redovitog profesora u trajnom
zvanju u mirovini. Imenovano je Povjerenstvo za ocjenu prijedloga Odjela za akvakulturu za
dodjelu počasnog zvanja profesora emeritusa dr. sc. Bošku Skaramuci u sastavu: dr. sc.
Branko Glamuzina, redoviti profesor u trajnom zvanju, predsjednik (Sveučilište u
Dubrovniku, znanstveno područje: prirodne znanosti, polje: biologija), dr. sc. Krunoslav Pisk,
redoviti profesor i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, član (Sveučilište u Dubrovniku,
znanstveno područje: prirodne znanosti, polje: fizika), dr. sc. Milorad Mrakovčić, redoviti
profesor u trajnom zvanju, član (Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
znanstveno područje: prirodne znanosti, polje: biologija), dr. sc. Ivona Marasović, redovita
profesorica u trajnom zvanju, članica (Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu,
znanstveno područje: prirodne znanosti, polje: biologija) i dr. sc. Halid Konjhodžić, redoviti
profesor u trajnom zvanju, član (Sveučilište u Dubrovniku, znanstveno područje: društvene
znanosti, polje: ekonomija). Donesena je Odluka o prodaji kuće koju je Sveučilište dobilo
oporučnom ostavinom nakon smrti pok. gospođe Kate Lubaj, a od sredstava dobivenih
prodajom osnovat će se fond „Nikša Barišić“ za stipendiranje studenata pomorskih studija na
Sveučilištu u Dubrovniku. Prethodno će se od MZOS-a zatražiti suglasnost za prodaju kuće i
osnivanje fonda za stipendiranje studenata. Nakon pribavljene suglasnosti MZOS-a, u skladu
sa zakonskim propisima kuća će se najprije ponuditi na otkup Gradu Dubrovniku,
Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Republici Hrvatskoj a ako oni ponudu ne prihvate, kuća
će se prodati javnom licitacijom. Senat je utvrdio početnu cijenu za prodaju kuće u Gradićevoj
4, Dubrovnik. Dr. sc. Ivo Ban, profesor emeritus, imenovan je za člana Savjeta Sveučilišta u
Dubrovniku za razdoblje od četiri godine. Prof. dr. sc. Srećko Krile imenovan je glavnim
urednikom pomorskoga znanstvenog časopisa „Naše more” za razdoblje od pet godina. Dana
je suglasnost na odluku Stručnog vijeća preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo kojom
se, iznimno, studentima I. generacije studenata stručnog studija Sestrinstvo produljuje rok za
obranu završnoga rada do zaključno 30. rujna 2013. Izmijenjena je odluka Senata o
voditeljima studija donesena na 87. sjednici tako da voditelje studija predlaže pročelnik odjela
stručnom vijeću odjela, koje svoju odluku dostavlja rektorica na suglasnost, a konačnu odluku

donosi Senat. Odluku o imenovanju voditelja studija Senat će donositi svake godine vodeći
računa o stvarnim potrebama. Na prijedlog Stručnog vijeća Pomorskog odjela, uz suglasnost
rektorice, Senat je imenovao voditelje studija na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku
i to: prof. dr. sc. Mara Jelića za diplomski studij Pomorstvo, Ivicu Đurđevića Tomaša, dipl.
ing., višeg predavača, za preddiplomski studij Nautika, dr. sc. Matka Bupića, višeg asistenta,
za preddiplomski studij Brodostrojarstvo i doc. dr. sc. Matu Jurjevića za preddiplomski studij
Pomorske tehnologije jahta i marina, za razdoblje od 1. prosinca 2012. do 30. rujna 2013.
Donesena je odluka o provedbi godišnjeg popisa imovine i obveza (inventuri) i osnivanju
povjerenstava za popis. Potvrđen je izbor doc. dr. sc. Đorđa Obradovića za pročelnika Odjela
za komunikologiju za razdoblje od 1. prosinca 2012. do 30. rujna 2014. Dana je suglasnost na
izbor mr. sc. Lucijane Leoni za voditeljicu Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za
razdoblje od 1. prosinca 2012. do 30. rujna 2014. Imenovano je Povjerenstvo za provedbu
dijela postupka (nastavna komponeta) izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto
docenta dr. sc. Jadrana Šundrice, profesora visoke škole u trajnom zvanju, za znanstveno
područje tehničkih znanosti, polje temeljne tehničke znanosti, grana materijali (2.15.03), u
sastavu: prof. dr. sc. Vjekoslav Damić, predsjednik, prof. dr. sc. Maro Jelić, član, i doc. dr. sc.
Mate Jurjević, član. Imenovano je Povjerenstvo za provedbu dijela postupka (nastavna
komponenta) izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta dr. sc. Davora
Paukovića, višeg asistenta, za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje povijest,
grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest (6.04.04), u sastavu: prof. dr. sc.
Nenad Vekarić, predsjednik, prof. dr. sc. Stanislava Stojan, članica, i prof. dr. sc. Vesna
Miović, članica. Dr. sc. Tonći Svilokos izabran je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana financije
(5.01.02). Mr. sc. Sandra Didović Baranac izabrana je u nastavno zvanje predavačice za
znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika (6.03.06). Mr.
sc. Sandra Didović Baranac izabrana je u nastavno zvanje i na radno mjesto više predavačice
za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika (6.03.05).
Dr. sc. Tomislav Batur izabran je u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno
područje društvenih znanosti, polje pravo, grana upravno pravo i uprava (5.02.13). Donesena
je odluka o raspisivanju natječaja za: izbor jednog nastavnika/nastavnice u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta i više iz znanstvenog područja društvenih znanosti,
polje
ekonomija,
grana
međunarodna
ekonomija
(5.01.05);
izbor
jednog
nastavnika/nastavnice u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta i više iz
znanstvenog područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnika, grana radiokomunikacije
(2.03.05.); izbor jednog nastavnika/nastavnice u znanstveno-nastavno zvanje docenta i više za
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana organizacija i menadžment (5.01.04) i
natječaja za izbor dva nastavnika/nastavnice u nastavno zvanje i na radno mjesto predavača i
više za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport, grana
pomorski i riječni promet (2.12.02).

