Sveučilište u Dubrovniku
Senat
Broj: 645-1/17
U Dubrovniku, 26. travnja 2017.

Zapisnik
sa 140. sjednice Senata održane 25. travnja 2017. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku s početkom u 13,00 sati
Nazočni članovi Senata: Bilas, T., Brailo, M., Brautović, M., Bupić, M., Burum, N., Đurđević–Tomaš, I., Jasprica, N., Jurjević, M., Maldini, P.,
Matošić, M., Mirošević, M., Palunko, I., Plavčić, M., Stojčić, N., Tomšić, S. i Žaja Vrbica, S.
Odsutni članovi Senata: Antolović, N., Kapović, M., Pećarević, M., Svilokos, T. (op) i Uskoković, S. (op).
Sjednici su nazočili: prorektori Pavlić, I. i Lazar, M., Marić, M. – predstojnica Zavoda za mediteranske kulture, Potrebica, M. - ravnatelj
Studentskog centra Dubrovnik, Ivušić, D. - glavni tajnik, Marinović, A. – voditeljica Ureda za kadrovske poslove, Buratović, S. - voditeljica
Ureda za odnose s javnostima i Trpin, M. – voditelj Ureda za kvalitetu.
Rektor je uvodno predložio da se točka 16. prijedloga Dnevnog reda (Donošenje odluke o izvedbi nastave nastavnika Sveučilišta u Dubrovniku na
drugim visokim učilištima u Hrvatskoj i izvan Hrvatske) koji je dostavljen članovima Senata uz poziv za sjednicu odgodi za sljedeću sjednicu
Senata radi dorade prijedloga Odluke. Nadalje, predložio je da se, uz prethodnu izdanu suglasnost Vijeća studija Povijest Jadrana i Mediterana, u
Dnevni red uvrsti nova točka (32): Raspisivanje natječaja za izbor u znastveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje
humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest ( 6.04.04). Točka Dnevnog reda: Donošenje
odluke o izmjenama plana nabave projekta „Kompleks studentskog doma u Dubrovniku“ postaje točka 33. Članovi Senata prihvatili su prijedlog
rektora te jednoglasno donijeli sljedeći

Dnevni red

1. Zapisnik sa 139. sjednice Senata održane 22. ožujka 2017.
2. Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 22. ožujka do 24. travnja 2017.
3. Prihvaćanje ocjene o radu asistenata u akademskoj 2015. / 2016. godini te viših asistenata i poslijedktoranada u akademskim godinama
2014. / 2015. i 2015. / 2016. na Institutu za more i priobalje
4. Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena studijskih programa u opsegu manjem od 20% i to:
a) preddiplomskog sveučilišnog studija „Nautika“ i diplomskog sveučilišnog studija „Pomorstvo“
b) specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“
5. Donošenje kalendara nastavnih aktivnosti za akademsku 2017. / 2018. godinu
6. Potvrda izvedbenih planova nastave za akademsku 2017. / 2018. godinu
7. Donošenje Pravilnika o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku
8. Donošenje:
a) Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti
b) Odluke o iznosu financijske potpore za 2017. godinu koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje u
sklopu programa Obzor 2020
9. Davanje suglasnosti na prijedlog rektora za imenovanje članova Povjerenstva za znanstveno – nastavnu literaturu Sveučilišta u
Dubrovniku za razdoblje 1. svibnja 2017. - 30. travnja 2021.
10. Donošenje odluke o prihvaćanju novog programa cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“
11. Donošenje odluke o načinu provedbe ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti prema prijedlogu Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku
12. Informacija o provedenom recertifikacijskom auditu sustava kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku prema novoj normi ISO 9001: 2015
13. Prihvaćanje:
a) Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2016.
b) Izvješća o provedbi operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2016.
c) Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2017.
14. Donošenje odluke o popisu i cjeniku programa izobrazbe pomoraca
15. Donošenje odluke o potvrdi:
a) iznosa naknade za posebne programe obrazovanja pomoraca
b) cijene stručnog ispita za turističkog vodiča
c) cijene stručnog ispita za voditelja poslovnice
16. Donošenje Odluke o izvedbi nastave na stranom jeziku

17. Donošenje odluka o:
a) o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda
b) uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
c) uvjetima upisa u II. godinu diplomskih studija
d) uvjetima upisa u više godine studija na stručnom preddiplomskom studiju „Sestrinstvo“ i stručnog specijalističkog diplomskog
studija „Kliničko sestrinstvo“
e) participaciji u troškovima studiranja za redovite studente kojima MZO ne subvencionira troškove studiranja
f) participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
g) oslobađanju od obveze plaćanja propisane participacije troškova studija na preddiplomskim stručnim studijima „Sestrinstvo“ i
„Financijski menadžment“ te na specijalističkim diplomskim stručnim studijima „Kliničko sestrinstvo“ i „Financijski menadžment“
h) o obročnom plaćanju propisane participacije troškova studija
18. Imenovanje Povjerenstva za učenje na daljinu ( E - learning)
19. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Pera Maldinija u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje
društvenih znanosti, polje politologija, grana komparativna politika (5.03.03.)
20. Donošenje odluka o izborima u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora:
a) dr. sc. Nebojše Stojčića za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10.)
b) dr. sc. Katije Vojvodić za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07.)
21. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Barbare Puh u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.12)
22. Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta (nastavna komponenta) dr. sc. Irene Ipšić za izbor u znanstveno
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04.) te imenovanju Povjerenstva za
ocjenu njezinoga nastupnog predavanja
23. Donošenje odluke o izboru mr. sc. Ljiljane Betica Radić, prim. dr. med., u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija (3.02.07)
24. Donošenje odluke o izboru dr. sc. Anamarije Bjelopera u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, grana radiokomunikacije ( 2.03.05.)
25. Donošenje odluke o temi, mjestu i vremenu održavanja nastupnog predavanja dr. sc. Sande Tešanović a u okviru postupka njenog izbora
u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti,
grana interna medicina ( 3.02.09)
26. Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada pristupnice Ruže Radoš u okviru poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ te utvrđivanje datuma i vremena obrane doktorskog rada
27. Donošenje odluke o temi, mjestu i vremenu održavanja nastupnog predavanja Marija Wokaunna, prim. dr. med., a u okviru njegovog
postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske
znanosti, grana povijest medicine i biomedicinskih znanosti (3.01.07)
28. Raspisivanje natječaja za izbor u umjetničko - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za umjetničko područje, polje
likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija ( 7.04.09.)
29. Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno umjetničko - nastavno zvanje docenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana
konzervacija – restauracija ( 7.04.09.)
30. Raspisivanje natječaja za izbor u umjetničko nastavno zvanje i radno mjesto docenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti,
grana kiparstvo (7.04.02.)
31. Raspisivanje natječaja za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana romanistika (6.03.04.)
32. Raspisivanje natječaja za izbor u znastveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest,
grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest ( 6.04.04).
33. Donošenje odluke o izmjenama plana nabave projekta „Kompleks studentskog doma u Dubrovniku“.

Ad 1.
Zapisnik sa 139. sjednice Senata održane 22. ožujka 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je zapisnik sa 139. sjednice Senata održane 22. ožujka 2017.
U raspravi je sudjelovao M. Bupić.
Senat je jednoglasno donio
Zaključak
Prihvaća se zapisnik sa 139. sjednice Senata održane 22. ožujka 2017.

Ad 2.
Izvješće o najvažnijim aktivnostima na Sveučilištu u razdoblju od 22. ožujka do 24. travnja 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima u razdoblju između dvije sjednice Senata.
Senat je jednoglasno donio
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Zaključak
Prima se na znanje izvješće rektora o najvažnijim aktivnostima u razdoblju od 22. ožujka do 24. travnja 2017.

Ad 3.
Prihvaćanje ocjene o radu asistenata u akademskoj 2015. / 2016. godini te viših asistenata i poslijedktoranada u akademskim godinama
2014. / 2015. i 2015. / 2016. na Institutu za more i priobalje
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu dostavljen je Izvod iz zapisnika sa sjednice Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje od 27. veljače
2017. te Izvod iz zapisnika sa sjednice Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje održane elektronskim putem 21. travnja 2017.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
U raspravi su sudjelovali M. Brailo i N. Jasprica.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prima se na znanje Odluka Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje od 27. veljače 2017. kojom se rad poslijedoktorandica dr.
sc. Barbare Gangai Zovko i dr. sc. Ivone Onofri u razdoblju 2014./2015. i 2015./2016., ocijenjuje pozitivnom ocjenom.
2. Prima se na znanje Odluka Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje od 27. veljače 2017. kojom se rad poslijedoktorandica dr.
sc. Ane Car, dr. sc. Marijete Čalić i dr. sc. Iris Dupčić Radić u razdoblju 2014./2015. i 2015./2016., ocijenjuje pozitivnom ocjenom.
3. Prima se na znanje Odluka Znanstvenog vijeća Instituta za more i priobalje od 21. travnja 2017. kojom je rad višeg asistenta dr. sc.
Igora Brautovoća u razdoblju 2014. / 2015. i 2015. / 2016., ocijenjen negativnom ocjenom.

Ad 4.
a) Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Nautika“ i diplomskog
sveučilišnog studija „Pomorstvo“ u opsegu manjem od 20%
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeni su: Prijedlog voditelja preddiplomskog studija „Nautika“ za izmjenu studijskog programa od
6. prosinca 2016., Odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela od 31. siječnja 2017. o izmjenama preddiplomskog studija „Nautika“, dopis glavnog
tajnika u vezi sa zakonskim odredbama o mogućnosti da na sveučilšnom studiju nositelji nekih kolegija budu nastavnici s izborom u nastavna
zvanja, Odluka Stručnog vijeća Pomorskog odjela (od 4. travnja 2017.) o izmjenama diplomskog sveučilišnog studijskog programa „Pomorstvo“
te syllabus kolegija „Logistika u prometu“ u okviru izvedbenog plana za akademsku 2017. / 2018. godinu, Mišljenje Stručnog povjerenstva od 3.
ožujka 2017. o izmjeni naziva kolegija „Logistika u prometu“ te Mišljenje i prijedlog Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete broj 644-2/17 od 18. travnja 2017.
Uvodno izvješće dali su M. Bupić i M. Trpin.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Postupak vrednovanja
manjih
izmjena
studijskih
programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Nautika“ i diplomskog
sveučilišnog studija „Pomorstvo“ proveden je u skladu s važećim propisima i općim aktima Sveučilišta u Dubrovniku pa Senat
Sveučilišta u Dubrovniku prihvaća prijedlog Stručnog vijeća Pomorskog odjela za provedbu sljedećih izmjena navedenih studijskih
programa:
Utvrđuje se da kolegiji preddiplomskog sveučilišnog studija „Nautika“: Poznavanje broda i tereta (kolegij razlikovnog programa, I.
semestar, 1+1+0, 1 ECTS), Osnove plovidbe (kolegij razlikovnog programa, II. semestar, 1+1+0, 1 ECTS), Mornarske vještine (kolegij
razlikovnog programa, II. semestar, 1+2+0, 1 ECTS), Zapovijedanje u navigaciji I. (obvezni kolegij, III. semestar, 2 + 2 + 0, 5 ECTS) i
Plovidbena praksa (obvezni kolegij, VI. semestar, 0+4+0, 4 ECTS), ne zahtijevaju znanstveni pristup.
Naziv kolegija „Logistika u kopnenom prometu“ na diplomskom sveučilišnom studiju „Pomorstvo“ mijenja se u „Logistika u prometu“.
...........................................................................................................................................................................................................................................
b) Donošenje odluke o prihvaćanju izmjena specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“ u opsegu manjem od
20%
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Vijeća preddiplomskog studija „Sestrinstvo“ i diplomskog studija „Kliničko
sestrinstvo“ od 11. travnja 2017. te Mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete broj 644-3/17 od 18.
travnja 2017.
Uvodno izvješće dao je M. Trpin.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
Postupak vrednovanja manjih izmjena studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“
proveden je u skladu s važećim propisima i općim aktima Sveučilišta u Dubrovniku pa Senat Sveučilišta u Dubrovniku prihvaća
prijedlog Vijeća studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo da se program specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko
sestrinstvo“ izmijeni na sljedeći način:
- Naziv kolegija: „Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina“ (I. godina studija) mijenja se u „Klinička anestezija i
intenzivna medicina u sestrinstvu“, bez promjene sadržaja kolegija.
- Naziv kolegija „Ginekologija i porodništvo“ (II. godina studija) mijenja se u „Ginekologija i porodništvo u kliničkom sestrinstvu“, bez
promjene sadržaja kolegija.

Ad 5.
Donošenje kalendara nastavnih aktivnosti za akademsku 2017. / 2018. godinu
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Kalendara nastavnih aktivnosti za akademsku 2017. / 2018. godinu.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
U raspravi su sudjelovali: : I. Đurđević – Tomaš i N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Kalendar nastavnih aktivnosti za preddiplomske i diplomske studije u akademskoj 2017. / 2018. godini

I. Zimski semestar (traje 15 tjedana):
1. Početak nastave: 9. listopada 2017. (ponedjeljak)
2. Početak nastave za diplomske studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju:
13. studenog 2017. (ponedjeljak) – trajanje (10 tjedana)
3. Završetak nastave: 3. veljače 2018. (subota)
4. Dani u semestru kada nema nastave:
1. studenoga 2017. (srijeda) – Dan svih svetih
od 24. prosinca 2017. (nedjelja) do 7. siječnja 2018. (nedjelja) - Božićni i novogodišnji blagdani
5. Izvanredni ispitni rok: od 20. studenoga 2017. (ponedjeljak) do 2. prosinca 2017. (subota)
6. Zimski ispitni rok: od 5. veljače 2018. (ponedjeljak) do 17. veljače 2018. (subota)
II. Ljetni semestar (traje 15 tjedana):
1. Početak nastave: 19. veljače 2018. (ponedjeljak)
2. Početak nastave za diplomske studije Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju:
26. ožujka 2018. (ponedjeljak) – trajanje (10 tjedana)
3. Završetak nastave: 2. lipnja 2018. (subota)
4. Dani u semestru kada nema nastave:
2. travnja 2018. - Uskrsni ponedjeljak
1. svibnja 2018. – Praznik rada (utorak)
31. svibnja 2018. (četvrtak) – Tijelovo
5. Izvanredni ispitni rok: od 9. travnja 2018. (ponedjeljak) do 21. travnja 2018. (subota)
6. Ljetni ispitni rok: od 4. lipnja 2018. (ponedjeljak) do 30. lipnja 2018. (subota)
7. Neradni dani za vrijeme ispitnih rokova:
22. lipnja 2018. (petak) – Dan antifašističke borbe
25. lipnja 2018. (ponedjeljak) – Dan državnosti
III. Završetak akademske godine
1. Jesenski ispitni rok: od 27. kolovoza 2018. (ponedjeljak) do 22. rujna 2018. (subota)
2. Rektorski rok: 25. rujna 2018. (utorak) u 8:00 sati
Za ljetni i jesenski ispitni rok nastavnici su dužni objaviti dva termina polaganja ispita, a za sve ostale ispitne rokove jedan termin
polaganja ispita.
Preporuka je da između dva termina polaganja ispita protekne najmanje četrnaest dana.
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Ad 6.
Potvrda izvedbenih planova nastave za akademsku 2017. / 2018. godinu
Rektor je uvodno izvjestio da je doc. dr. sc. Ivona Milić Beran članovima Senata uputila dopis elektroničkom poštom kojim ih izvještava o
problemu s dodjelom kolegija „Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja“ na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za akademsku 2017. /
2018. godinu. Dopisu je priložila i odgovor pročelnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju doc. dr. sc. Nebojše Stojčića na njezin zahtjev
za dodjelu kolegija.
U raspravi o navedenoj problematici sudjelovali su: N. Stojčić, M. Jurjević, M. Bupić, I. Pavlić, N. Burum, M. Brautović, I. Đurđević Tomaš, P.
Maldini i M. Trpin.
Senat je jednoglasno donio

Zaključak

Zadužuje se pročelnik Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju da sazove sastanak s doc. dr. sc. Tonćijem Svilokosom i doc. dr. sc. Ivonom
Milić Beran i razriješi problem nastao oko dodjele kolegija „Kvantitativne metode poslovnog odlučivanja“.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljene su odluke stručnih vijeća svih sveučilišnih odjela i vijeća studija izvan odjela o prihvaćanju
izvedbenih planova sveučilišnih i stručnih preddiplomskih i diplomskih studija za akademsku 2017. / 2018. godinu.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Potvrđuju se izvedbeni planovi sveučilišnih preddiplomskih studija za akademsku 2017. / 2018. i to:
Nautika
Brodostrojarstvo
Pomorske tehnologije jahta i marina
Ekonomija
Poslovna ekonomija (smjerovi: Marketing, Vanjska trgovina, Turizam i IT menadžment)
Primijenjeno / poslovno računarstvo
Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu
Akvakultura
Mediji i kultura društva
Restauracija i konzervacija predmeta od drva, metala, tekstila, papira i keramike
Povijest Jadrana i Mediterana
2. Potvrđuju se izvedbeni planovi stručnih preddiplomskih studija za akademsku 2017. / 2018. i to:
Sestrinstvo
Financijski menadžment
Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija
3. Potvrđuju se izvedbeni planovi sveučilišnih diplomskih studija za akademsku 2017. / 2018. i to:
Pomorstvo
Ekonomija
Poslovna ekonomija (smjerovi: Marketing, Vanjska trgovina, Turizam i IT menadžment)
Marikultura
Poslovno računarstvo
Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu
Mediji
Odnosi s javnostima
Restauracija i konzervacija artefakata od drva, metala, tekstila, papira i keramike
4. Potvrđuju se izvedbeni planovi stručnih specijalističkih diplomskih studija za akademsku 2017. / 2018. i to:
Kliničko sestrinstvo
Financijski menadžment
5. Izvedbeni planovi iz točaka 1.- 4. prilažu se ovom zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad 7.
Donošenje Pravilnika o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u
Dubrovniku.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
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Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku
I. Uvodne odredbe
Članak 1.
(1) Pravilnikom o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata Sveučilišta u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se
pravila i postupci priznavanja izvannastavnih aktivnosti redovitih studenata tijekom studiranja na Sveučilišta u Dubrovniku.
Članak 2.
(1) Pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:
• Izvannastavne aktivnosti studenata su aktivnosti koje se kontinuirano provode u jednom od slijedećih oblika:
a) povezane s područjem studiranja
b) nepovezane s područjem studiranja.
• Voditelj aktivnosti povezanih s područjem studiranja je nastavnik Sveučilišta u bilo kojem znanstvenom, znanstveno-nastavnom,
umjetničko-nastavnom, nastavnom ili suradničkom zvanju, ali i vanjski suradnik Sveučilišta,
• Voditelj aktivnosti nepovezanih s područjem studiranja je ovlaštena osoba pravne osobe ili po njoj ovlaštena osoba, koja provodi
predmetne aktivnosti,
• Izvannastavne aktivnosti studenata povezane s područjem studiranja su aktivnosti povezane s područjem studiranja, a koje nisu
utvrđene ili nisu propisane studijskim programom, odnosno izvedbenim planom studija (primjerice: aktivno sudjelovanje studenta na
znanstvenim ili stručnim skupovima, radionice, seminari, studentska praksa koja nije regulirana studijskim programom i izvedbenim
planom, rad na znanstvenom projektu i slično).
• ECTS bodovi za izvannastavnu aktivnost studenata su ECTS bodovi koji se mogu dodijeliti izvannastavnoj aktivnosti studenata pod
uvjetom da te aktivnosti povezane s područjem studiranja studenata, a nisu utvrđene ili nisu propisane studijskim programom, odnosno
izvedbenim planom studija.
Članak 3.
(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
II. Izvannastavne aktivnosti studenata povezane s područjem studiranja
II. 1. Vrednovanje izvannastavnih aktivnosti studenata povezanih s područjem studiranja
Članak 4.
(1) Izvannastavne aktivnosti studenata koje su povezane s područjem studiranja vrednuju se dodjelom ECTS bodova.
(2) Izvannastavna aktivnost koja je povezana s područjem studiranja vrednovat će se dodjelom ECTS bodova ako su ispunjeni slijedeći
uvjeti (kumulativno):
• izvannastavna aktivnost je visokoškolske razine, to jest namijenjena je studentima a ishodi učenja koji se postižu temeljem te aktivnosti
su takvi da pripadaju visokoškolskim razinama,
• voditelj aktivnosti je osoba iz podstavke 2. članka 2. ovog Pravilnika,
• student kojem se dodjeljuju ECTS bodovi aktivno je sudjelovao u aktivnosti što je rezultiralo ishodima učenja visokoškolske razine,
• izvannastavna aktivnost sadržava provjeru pripadajućih ishoda učenja.
Članak 5.
(1) Dodijeljeni ECTS bodovi za izvannastavnu aktivnost koja je povezana s područjem studiranja mogu se koristiti kao zamjena za ,
isključivo, izborne kolegije u okviru studijskoga programa, pod uvjetom ekvivalentnosti dodijeljenih bodova i ECTS bodova izbornog
kolegija, a prema postupku utvrđenom ovim Pravilnikom.
(2) ECTS bodovi ostvareni sudjelovanjem u izvannastavnim aktivnostima ne mogu tvoriti osnovu za upis u višu godinu studija ako
student u akademskoj godini nije ispunio uvjete za upis u višu godinu studija sukladno Pravilniku o studijima i studiranju Sveučilišta u
Dubrovniku, a nije, u smislu prednjeg stavka, zatražio oslobađanje od polaganja izbornoga kolegija temeljem ECTS bodova ostvarenih
sudjelovanjem u izvannastavnim aktivnostima.
(3) Ako se, u smislu prednjega stavka, dodijeljeni ECTS bodovi studentu ne mogu priznati u okviru studijskoga programa u koji je
student upisan, student ima pravo da se ti bodovi upišu u njegovom dodatku diplomi (diploma supplement).
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II. 2. Izračun ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost koja je povezana s područjem studiranja
Članak 6.
(1) Jedan ECTS bod, u pravilu, predstavlja opterećenje studenta od 25 do 30 sati aktivnog rada studenta.
(2) ECTS bodovi računaju se i zaokružuju na veći broj ECTS bodova.
(3) Aktivnosti kojima se dodjeljuje manje od jednog ECTS boda ne razmatraju se.
(4) Za izvannastavne aktivnosti studenata koje su povezane s područjem studiranja studentu se, u smislu ovog Pravilnika, može dodijeliti
najviše 6 ECTS bodova.
II. 3. Postupci dodjele ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost koja je povezana s područjem studiranja
Članak 7.
(1) Postupak dodjele ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost koja je povezana s područjem studiranja pokreće se na temelju pisanog
zahtjeva/prijedloga voditelja aktivnosti nakon provedene/završene izvannastavne aktivnosti.
(2) Pisani zahtjev/prijedlog iz prednjeg stavaka ovoga članka voditelj aktivnosti podnosi pročelniku sveučilišnog odjela ili voditelju
studija na kojem student studira, najkasnije u roku od 30 dana od dana završene izvannastavne aktivnosti.
Članak 8.
(1) Uz zahtjev/prijedlog za dodjelu ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost koja je povezana s područjem studiranja, podnositelj
zahtjeva dostavlja:
- detaljne informacije o programu/aktivnostima i dionicima izvannastavnih aktivnosti,
- mišljenje nastavnika nositelja kolegija o ishodima učenja i načinu njihove provjere,
- prijedlog dodjele ECTS bodova s pripadajućom ocjenom,
- točan navod koji je od studenata tijekom izvannastavne aktivnosti ispuno pretpostavke za dodjelu ECTS bodova,
Članak 9.
(1) O dodjeli ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost koja je povezana s područjem studiranja s pripadajućom ocjenom odlučuje
stručno vijeće odjela na prijedlog pročelnika sveučilišnog odjela ili voditelja studija.
(2) Odluka stručno vijeće odjela konačna je.
Članak 10.
(1) Odluka o dodjeli ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost koja je povezana s područjem studiranja, zajedno s pripadajućom
ocjenom, dostavlja se, studentskoj referadi studija ili tajništvu odjela, radi provedbe i evidencije odluke u ISVU sustavu, a prorektoru za
studije i studente Sveučilišta, na znanje.
(2) Na temelju odluke iz prednjeg stavka, dodijeljenih ECTS bodova i pripadajuće ocjene, studentu se u ISVU sustavu evidentira
izvannastavna aktivnost koja se uvrštava u upisni list tekuće akademske godine. Kao nositelj izvannastavne aktivnosti u ISVU sustavu
evidentira se pročelnik odjela.
Članak 11.
(1) Ako student dodijeljene ECTS bodove za izvannastavnu aktivnost koja je povezana s područjem studiranja, u smislu članka 5. ovog
Pravilnika koristiti kao zamjenu za izborni kolegij u okviru studijskog programa, Odlukom o dodjeli ECTS bodova za izvannastavnu
aktivnost koja je povezana s područjem studiranja student se oslobađa polaganja izbornog kolegija navedenog u Odluci.
Članak 12.
(1) Ako stručno vijeće odjela, za jednog studenta, donese više Odluka o dodjeli ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost koja je
povezana s područjem studiranja u tekućoj akademskoj godini, a koje se odnose na izvannastavne aktivnosti, student može zatražiti od
pročelnika odjela, donošenje kumulativne odluke vezane za oslobađanje od polaganja jednog ili više izbornih kolegija, na kraju zimskog
ili ljetnog semestra, a najkasnije do kraja tekuće akademske godine.
Članak 13.
(1) Dodijeljeni ECTS bodovi ulaze u ukupnu sumu ECTS bodova koje student mora ostvariti tijekom studijskog programa, a dodijeljena
ocjena uračunava se u prosječnu ocjenu studija.
Članak 14.
(1) Student koji nije zadovoljan Odlukom o dodjeli ECTS bodova za izvannastavnu aktivnost koja je povezana s područjem studiranja
zajedno s pripadajućom ocjenom, može dodijeljene ECTS bodove zajedno s pripadajućom ocjenom odbiti. U tom slučaju obvezan je
položiti izborne kolegije koji su predmetnom odlukom mogli biti zamijenjeni.
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III. Izvannastavne aktivnosti studenata nepovezane s područjem studiranja
Članak 15.
(1) Izvannastavne aktivnosti studenata nepovezane s područjem studiranja su aktivnosti studenata koje nemaju izravnu vezu s
područjem studiranja, a ishodi učenja koji se postižu temeljem te aktivnosti su takvi da ne pripadaju visokoškolskim razinama (aktivnost
studenta tijekom trajanja studiranja kao što su primjerice aktivnosti u Studentskom zboru, studentski projekti, aktivnosti u studentskim
udrugama koje su registrirane ili upisane u upisnik studentskih organizacija, uređivanje studentskih časopisa, aktivnosti u zajednici
(razni oblici volontiranja), sudjelovanje studenata u sporstkim aktivnostima i slično).
Članak 16.
(1) Za izvannastavne aktivnosti studenata nepovezane s područjem studiranja ECTS bodovi ne dodjeljuju se.
Članak 17.
(1) Izvannastavna aktivnost studenta koja nije povezana s područjem studiranja može se studentu upisati u dodatku diplomi (diploma
supplement) na temelju potvrde koju izdaje pročelnik sveučilišnog odjela ili voditelj studija.
(2) Na ishođenje potvrde iz prednjeg stavka, na odgovarajući i smisleni način, primijenit će se odredbe članka 8., 9. i 10. ovog Pravilnika.
IV. Prijelazne i završne odredbe
Članak 18.
(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na internetskim stranicama Sveučilišta.

Ad 8.
a) Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od
vlastite djelatnosti.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
Senat je jednoglasno donio
Pravilnik
o izmjenama i dopunama Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti
Članak 1.
U članku 6. točki 4. Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti (105. sjednica Senata od 23. ožujka 2013. i 137.
sjednica Senata od 10. siječnja 2017. ) iza riječi „Hrvatske zaklade za znanost“ briše se zarez i dodaju riječi „ i na natječajima u sklopu
programa Obzor 2020.“
U istom članku dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Senat posebnom odlukom utvrđuje iznos financijske potpore koja se dodjeljuje:
a) projektnim prijedlozima koji uđu u drugi krug vrednovanja (istorazinsko vrednovanje) na natječajima Hrvatske zaklade za znanost,
b) projektnim prijedlozima prijavljenih u sklopu programa Obzor 2020.“
Članak 2.
Članak 9. Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda od vlastite djelatnosti (105. sjednica Senata od 23. ožujka 2013. i 137. sjednica
Senata od 10. siječnja 2017. ) mijenja se tako da sada glasi:
„Članak 9.
Prihod ostvaren od znanstvenoistraživačkih, umjetničkih i stručnih programa ili projekata smatra se prihod Sveučilišta.
Troškovi znanstvenoistraživačkih, umjetničkih i stručnih programa ili projekata iz stavka 1. ovoga članka moraju se u cijelosti pokriti iz
njihova prihoda. Svi troškovi moraju se koristiti isključivo za ostvarenje projektnih/programskih ciljeva i rezultata. Kako bi se ti troškovi
smatrali prihvatljivima moraju ispunjavati slijedeće kriterije:

-

stvarno su nastali od strane korisnika projekta/programa,
nastali su za vrijeme trajanja projekta/programa,
navedeni su u predviđenom proračunu projekta/programa,
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-

nastali su u svezi s aktivnostima na projektu/programu i nužni su za njihovu provedbu,
moguće ih je utvrditi i provjeriti u skladu s računovodstvenim propisima,
razumni su, opravdani i usklađeni sa zahtjevima dobrog financijskog upravljanja, posebice glede ekonomičnosti i
učinkovitosti.
Prihod ostvaren od znanstvenoistraživačkih, umjetničkih i stručnih programa ili projekata koristi se na sljedeći način:

-

80% prihoda koristi se za izvedbu projekta/ programa,
20% prihoda koristi se za unaprjeđenje rada Sveučilišta.
Odredbe ovoga članka ne odnose se na znanstvene projekte, kolaborativne znanstvene programe, odnosno teme uključujući i rad na
pripremi za temu koji se izvode na temelju:

-

ugovora s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i za koja su sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske,
ugovora s Hrvatskom zakladom za znanost.“
Članak 3.

Iza članka 9. dodaje se novi naslov koji glasi „Financijska provedba projekata iz programa Obzor 2020. i FP7 projekata koji su u tijeku“ i
dodaju se članci 9a., 9b. i 9c. koji glase:
„Članak 9a.
Iznimno od odredbi ovog Pravilnika na financijsku provedbu projekata iz programa Obzor 2020. Sveučilište će primjenjivati „Smjernice
za financijsku provedbu projekata iz programa Obzor 2020. u Republici Hrvatskoj“ ( u daljnjem tekstu: Smjernice )
Iznimno od odredbi ovog Pravilnika na financijsku provedbu FP7 projekata koji su u tijeku Sveučilište će, na odgovarajući način,
primjenjivati Smjernice.
„Smjernice za financijsku provedbu projekata iz programa Obzor 2020. u Republici Hrvatskoj“ sastavni su dio ovog Pravilnika i objavljuju
se na internetskim stranicama Sveučilišta.
Članak 9b.
Prilikom obračuna troška za rad zaposlenika (Refund) 80% sredstava stavit će se na raspolaganje voditelju projekta kao poticaj za
istraživanje, a 20% Sveučilištu.
Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na prijedlog rektora, može, u opravdanim slučajevima, posebnom odlukom utvrditi i drugi način
raspodjele sredstava iz prednjega stavka.
Članak 9c.
Neizravni troškovi na projektima iz programa Obzor 2020. i FP7 projektima koji su u tijeku, raspodjeljuju se na slijedeći način:
50% glavnom istraživaču,
50% Sveučilištu.
Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na prijedlog rektora, može, u opravdanim slučajevima, posebnom odlukom utvrditi i drugi način
raspodjele neizravnih troškova.“

-

Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na internetskim stranicama Sveučilišta.
...........................................................................................................................................................................................................................................
b) Donošenje Odluke o iznosu financijske potpore za 2017. godinu koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na
natječaje u sklopu programa Obzor 2020
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o iznosu financijske potpore za 2017. godinu koja se dodjeljuje
voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje u sklopu programa Obzor 2020.
Uvodno izvješće dao je M. Lazar.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
Članak 1.
Financijska potpora koja se dodjeljuje voditeljima projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje u sklopu programa Obzor 2020 u
2017. godini iznosi 5.000,00 kuna.
Ako je voditelj projekta ujedno i koordinator cjeloukupnog projekta onda potpora iznosi 10.000,00 kuna.
Članak 2.
Pravo na financijsku potporu ostvaruje isključivo voditelj projektnog prijedloga koji je zaposlenik Sveučilišta, a pod uvjetima
(kumulativno):
- da je riječ o projektnom prijedlogu prijavljenom na natječaj u sklopu programa Obzor 2020,
- da je riječ o projektnom prijedlogu koji je upućen u drugi krug vrednovanja (istorazinsko vrednovanje), ili je prošao unaprijed određen
evaluacijski prag ukoliko je riječ o natječaju s jednostupanjskim postupkom.
Članak 3.
Voditelj projektnog prijedloga podnosi zahtjev za financijskom potporom, u smislu ove Odluke, Službi za međunarodne odnose i
istraživačke projekte Sveučilišta u Dubrovniku.
Uz zahtjev iz prednjega stavka podnosi se dokumentacija kojom se dokazuje kumulativno ispunjenje uvjeta iz članka 3. ove Odluke.
U postupku pregleda i ocjene zahtjeva Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Sveučilišta u Dubrovniku, može pozvati
podnositelja zahtjeva da pojašnjenjem ili upotpunjavanjem u svezi s traženom dokumentacijom ukloni pogreške, nedostatke ili nejasnoće
koje se mogu ukloniti.
Članak 4.
Na osnovi rezultata pregleda i ocjene zahtjeva, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost Sveučilišta u Dubrovniku predlaže rektoru
donošenje odluke kojom se zahtjev za financijskom potporom odobrava ili ne odobrava.
Odluka rektora kojom se zahtjev za financijskom potporom odobrava ili ne odobrava konačna je.
Članak 5.
Dodijeljeni iznos financijske potpore voditelj projektnog prijedloga može koristiti isključivo za financiranje raznih oblika znanstvene
djelatnosti (primjerice diseminacija, usavršavanja, nabava literature i opreme i slično) pri čemu voditelj projektnog prijedloga ima
slobodu izbora, do visine iznosa financijske potpore u kojem trebaju biti uključeni i svi vezani troškovi (primjerice porezi, takse, carina i
slično).
Korištenje dodijeljenog iznosa financijske potpore za isplatu honorara isključeno je i nije dopušteno.
Članak 6.
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.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.
Davanje suglasnosti na prijedlog rektora za imenovanje članova Povjerenstva za znanstveno – nastavnu literaturu Sveučilišta u
Dubrovniku za razdoblje 1. svibnja 2017. - 30. travnja 2021.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog rektora za imenovanje članova Povjerenstva za znanstveno – nastavnu literaturu
Sveučilišta u Dubrovniku za razdoblje 1. svibnja 2017. - 30. travnja 2021.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
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Senat je većinom glasova (uz jedan suzdržan glas) donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Dubrovniku u sastavu:
-

doc. dr. sc. Marijana Pećarević, predsjednica
izv. prof. dr. sc. Martin Lazar, član
izv. prof. dr. sc. Mate Jurjević, član
izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, član
doc. dr. sc. Sandra Uskoković, član
doc. dr. sc. Marijana Musladin, član
Davorka Turčinović, mag. oec., član

2. Povjerenstvo za znanstveno-nastavnu literaturu imenuje se za razdoblje od 1. svibnja 2017. do 30. travanja 2021.
3. Poslovi i ovlasti Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu propisani su Pravilnikom o izdavaštvu Sveučilišta u Dubrovniku.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10.
Donošenje Odluke o prihvaćanju novog programa cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog programa cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Prihvaća se Prethodna procjena i mišljenje Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete (broj: 644-4/17 od
18. travnja 2017.) kojima se predlaže Senatu prihvatiti program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“
2. Prihvaća se program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“.
3. Program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“ izvodit će se na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, a
za voditelja programa imenuje se prof. dr. sc. Josip Tica, redoviti profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sastavni dio
ove odluke je Odluka o davanju suglasnosti Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Broj: 251-56-01/17-220-2802-15 od 28. veljače 2017.). kojom se prof. dr. sc. Josipu Tici izdaje suglasnost matične ustanove za izvođenje nastave na predmetnom
programu Sveučilišta u Dubrovniku.
4. Program „Metode procjene vrijednosti nekretnina“ izvodit će se u trajanju od 2,5 dana i ukupnom satnicom od 20 sati, s minimalnim
brojem od osam polaznika i ukupnom cijenom po polazniku u iznosu od 2.475,00 kn brutto.
5. Polaznicima koji završe program cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“ izdat će se potvrda (certifikat).

Ad 11.
Donošenje Odluke o načinu provedbe ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti prema prijedlogu Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za kvalitetu o načinu provedbe ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti
na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dao je M. Trpin.
U raspravi su sudjelovali: M. Plavčić, M. Trpin, N. Burum, M. Brautović i M. Brailo.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Počevši od akademske 2017. / 2018., ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti (studentske ankete) ponovno će se provoditi on-line
anketiranjem putem ISVU sustava.
2. Zadužuje se Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku za poticanje studenata na ispunjavanje anketa.

Ad 12.
Informacija o provedenom recertifikacijskom auditu sustava kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku prema novoj normi ISO 9001: 2015
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je slijedeća dokumentacija: Izvješće Bureau Veritas o provedenoj recertifikaciji, Certifikat
Bureau Veritas o provedenom auditu i sukladnosti normi ISO 9001:2015 (na hrvatskom i engleskom jeziku) i Potvrda Hrvatskog registra brodova
o sukladnosti sustava s normom ISO 9001:2015.
Uvodno izvješće dao je M. Trpin.
Senat je jednoglasno donio

Zaključak

Prima se na znanje Informacija o provedenom recertifikacijskom auditu sustava kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku prema novoj
normi ISO 9001: 2015.

Ad 13.
a) Prihvaćanje Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2016.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja
kvalitete za 2016.
Uvodno izvješće dao je M. Trpin.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2016.

b) Prihvaćanje Izvješća o provedbi Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2016.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće o provedbi Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja
kvalitete za 2016.
Uvodno izvješće dao je M. Trpin.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za osiguranje i unapređenje kvalitete o provedbi Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2016.
c) Prihvaćanje Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2017.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2017.
Uvodno izvješće dao je M. Trpin.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
Prihvaća se Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2017. godinu.

Ad 14.
Donošenje Odluke o popisu i cjeniku programa izobrazbe pomoraca
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Pomorskog odjela popisa i cjenika programa izobrazbe pomoraca koji je donijet u
skladu s Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca, Međunarodnom konvencijom o standardima za izobrazbu,
izdavanje svjedodžaba i držanje straže pomoraca, Pravilnikom STCW (IMO 1995.) i Pravilnikom o brodicama i jahtama.
Uvodno izvješće dao je M. Bupić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donosi se popis i cjenik usluga programa izobrazbe pomoraca na Sveučilištu u Dubrovniku:

R.br.
1.

Trajanje
sati

Cijena,
kn

Broj
polaznika

POSEBNI PROGRAMI TEMELJNE SIGURNOSTI NA BRODU

55

3.800,00

6-20

• OSOBNO PREŽIVLJAVANJE
• OSNOVNA PRVA POMOĆ
• PROTUPOŽARNA ZAŠTITA
• OSOBNA SIGURNOST I DRUŠTVENA ODGOVORNOST

14
12
18
11

965,00
845,00
1.205,00
785,00

Oznaka

STCW oznaka

Naziv programa izobrazbe

D2

STCW A-VI/1

2.

D4

STCW II/4

ČLAN POSADE KOJI ČINI DIO PLOVIDBENE STRAŽE

18

1.250,00

5-20

3.

D6A

---

MOTRENJE I KORIŠTENJE RADARSKOG UREĐAJA

21

1.575,00

4-6

4.

D6B

---

MOTRENJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREĐAJEM I
KORIŠTENJE ARPA UREĐAJA – RADNA RAZINA

50

3.750,00

4-6

5.

D6C

---

MOTRENJE I UCRTAVANJE RADARSKIM UREĐAJEM I
KORIŠTENJE ARPA UREĐAJA – UPRAVLJAČKA RAZINA

30

2.250,00

4-6

6.

D7

STCW III/4

ČLAN POSADE KOJI ČINI DIO PLOVIDBENE STRAŽE U
STROJARNICI

18

1.250,00

5-20

7.

D9

HR IV/1

RADIOOPERATER S OGRANIČENOM OVLASTI

24

2.000,00

4-6

8.

D11

STCW IV/2

GMDSS RADIOOPERATER

108

6.065,00

4-6

9.

D12

STCW VI/3

UPRAVLJANJE GAŠENJEM POŽARA

36

2.700,00

6-20

10.

D13A

STCW V/1-1-1

OSNOVNA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA
ULJE I KEMIKALIJE

47

3.100,00

5-20

11.

D13B

STCW V/1-2-1

OSNOVNA OSPOSOBLJENOST ZA RAD NA TANKERIMA ZA
UKAPLJENE PLINOVE

33

2.200,00

5-20

12.

D14

STCW V/1-1-2

RAD NA TANKERIMA ZA ULJE

60

3.750,00

5-20

13.

D15

STCW V/1-2-2

RAD NA BRODOVIMA ZA UKAPLJENE PLINOVE

60

3.750,00

5-20

14.

D19

STCW VI/4-1

PRUŽANJE MEDICINSKE PRVE POMOĆI

21

1.500,00

5-20

13

15.

D20

STCW VI/4-2

PRUŽANJE MEDICINSKE SKRBI NA BRODU

45

3.000,00

5-20

16.

D21-D26

STCW V/2

MJERE SIGURNOSTI NA PUTNIČKOM BRODU

27

2.000,00

5-20

17.

D32

STCW VI/5

ČASNIK ODGOVORNOG ZA SIGURNOSNU ZAŠTITU BRODA

16

1.500,00

5-20

18.

D42

STCW VI/6-1

OSNOVNI PROGRAM SIGURNOSNE ZAŠTITE

6

625,00

5-20

19.

D43

STCW VI/6-2

POSEBNI PROGRAM SIGURNOSNE ZAŠTITE ZA POMORCE
IMENOVANE ZA SIGURNOSNE DUŽNOSTI

9

900,00

5-20

20.

D44

---

KORIŠTENJE ELEKTRONIČKOG PRIKAZIVAČA POMORSKIH
KARATA S INFORMATIČKIM SUSTAVOM (ECDIS)

40

4.000,00

4-6

21.

D45

---

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA NA
ZAPOVJEDNIČKOM MOSTU

20

2.000,00

4-6

22.

D46

---

UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA U STROJARNICI

20

2.000,00

4-6

23.

D47A

---

RUKOVOĐENJE, UPRAVLJANJE POSADOM I UNAPREĐENJE
TIMSKOG RADA NA BRODU – RADNA RAZINA

20

2.000,00

4-6

24.

D47B

---

RUKOVOĐENJE, UPRAVLJANJE POSADOM I UNAPREĐENJE
TIMSKOG RADA NA BRODU – UPRAVLJAČKA RAZINA

20

2.000,00

4-6

25.

D48

---

SPREČAVANJE ONEČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA

8

800,00

5-20

26.

E3

STCW III/6

190

11.500,00

5-20

POSEBNA IZOBRAZBA RADI STJECANJA SVJEDODŽBE O
OSPOSOBLJENOSTI ZA ČASNIKA ELEKTROTEHNIKE

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.

Ad 15.
a) Donošenje Odluke o potvrdi iznosa naknade za posebne programe obrazovanja pomoraca
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Stručnog vijeća Pomorskog odjela o iznosu naknade za posebni program
izobrazbe pomoraca.
Uvodno izvješće dao je M. Bupić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Utvrđuje se naknada za pohađanje posebnih programa obrazovanja pomoraca u visini od 65.000,00 kuna.
2. Svaki pojedini posebni program obrazovanja pomoraca izvodit će se ako se prijavi najmanje osam (8) polaznika.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.
..................................................................................................................................................................................................................................
b) Donošenje Odluke o potvrdi cijene stručnog ispita za turističkog vodiča
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je odluka Ispitne komisije o cijeni stručnog ispita za turističkog vodiča.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Potvrđuje se cijena stručnog ispita za turističke vodiče koju je utvrdila Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za turističkog
vodiča u iznosu od 6.625,00 kuna (PDV uključen u cijenu).
2. Cijena stručnog ispita za turističkog vodiča uključuje troškove seminara i polaganja ispita.
3. Cijena stručnog ispita za turističke vodiče iz točke 1. ove odluke primjenjivat će se od 1. listopada 2017. do opoziva ili donošenja nove
odluke.
...........................................................................................................................................................................................................................................
c) Donošenje Odluke o potvrdi cijene stručnog ispita za voditelja poslovnice
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je odluka o cijeni stručnog ispita za voditelje poslovnice koju je donijela Ispitna komisija za
polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Potvrđuje se cijena stručnog ispita za voditelja poslovnice koju je utvrdila Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za voditelje
poslovnica u iznosu od 4. 875,00 kuna (PDV uključen u cijenu).
2. Cijena stručnog ispita za voditelja poslovnice uključuje troškove seminara i polaganja ispita.
3. Odluka o cijeni stručnog ispita za voditelja poslovnice iz točke 1. ove odluke primjenjivat će se od 1. listopada 2017. i vrijedi do opoziva
ili donošenja nove odluke.

Ad 16.
Donošenje Odluke o izvedbi nastave na stranom jeziku
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o izvedbi nastave na stranom jeziku na Sveučilištu u Dubrovniku.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
U raspravi su sudjelovali: M. Brautović, I. Pavlić i D. Ivušić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o izvedbi nastave na stranom jeziku
1. Odlukom o izvedbi nastave na stranom jeziku uređuje se izvedba nastave na stranom jeziku na odjelima i studijima Sveučilišta u
Dubrovniku.
2. Nastavnici Sveučilišta u Dubrovniku, putem vijeća sastavnice na kojoj će se izvoditi predmetni kolegij, podnose prijavu za izvedbu
kolegija na stranom jeziku (obrazac F04 – 10 eng). Prijava se podnosi istovremeno s prijavom (hrvatskog) sylabusa kolegija u okviru
izvedbenog plana nastave za sljedeću akademsku godinu (obrazav F04-10).
3. Za nastavu na stranom jeziku mogu se, u pravilu, prijaviti kolegiji koji su propisani važećim nastavnim programom na Sveučilištu u
Dubrovniku. Iznimno, nastavnici mogu, na način opisan u točki 2. ove Odluke, prijaviti i izvedbu novih kolegija namijenjenih stranim
studentima, a koji se ciljano uvode radi promocije hrvatskog jezika, povijesti, umjetnosti, kulture i sl. Takvi kolegiji mogu se izvoditi
samo uz prethodno provedeni postupak odobrenja putem Povjerenstva za osiguravanje i unapređenje unutarnjeg sustava kvalitete
Sveučilišta u Dubrovniku.
4. Nastava na stranom jeziku u smislu ove odluke u pravilu se izvodi za strane studente u okviru međunarodnih programa studentske
razmjene. Hrvatski studenti mogu se prilikom upisa studijske godine prijaviti za pohađanje nastave iz kolegija za koje je utvrđena
mogućnost izvedbe na stranom jeziku, uz sljedeće uvjete:
- da je za određeni kolegij prijavljeno najmanje pet stranih studenata,
- da student ima potrebnu razinu znanja stranog jezika na kojem će se izvoditi kolegij tako da može nesmetano pratiti nastavu i polagati
ispit, a o čemu je student dužan priložiti odgovarajući dokaz.
5. Izvedba nastave na stranom jeziku povjerava se nastavnicima Sveučilišta u Dubrovniku izabranim u znanstveno-nastavna i
umjetničko-nastavna zvanja. Iznimno nastavu na stranom jeziku mogu izvoditi i nastavnici u nastavnim zvanjima ako su nositelji
kolegija na sveučilišnim studijima Sveučilišta u Dubrovniku ili ako se radi o kolegijima koji se ciljano uvode za strane studente.
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6. Ako je nastavnik uredno održao nastavu na stranom jeziku u smislu ove Odluke, nakon završenog semestra dodijelit će mu se
jednokratna novčana naknada u neto iznosu od 5.000,00 kuna (slovima: pettisućakuna). Evidenciju o održanoj nastavi i evidenciju o o
nazočnosti studenata, uz nastavnika supotpisuje čelnik sastavnice te dostavlja prorektoru za studije i studente. Prorektor za studije i
studente prikuplja evidencije, utvrđuje je li nastava održana u skladu s ovom Odlukom te daje prijedlog rektoru za izdavanje naloga za
isplatu naknade nastavnicima.
7. Ako se za pohađanje nastave na stranom jeziku prijavi manje od pet stranih studenata, nastava će se održati konzultativno.
Nastavnici koji održavaju konzultantivnu nastavu za strane studente dužni su obaviti najmanje sedam (7) termina konzultacija tijekom
semestra te na obrascu F04-16 voditi evidenciju o održanim konzultacijama. Evidenciju svojim potpisom ovjeravaju student i nastavnik.
Po završetku semestra evidencija se dostavlja pročelniku odjela, a pročelnik odjela je supotpisuje i dostavlja prorektoru za studije i
studente. Za konzultativni oblik nastave, nastavniku će se nakon završenog semestra i obavljenog ispita dodijeliti jednokratni novčani
neto iznos od 500,00 kuna (slovima:petstotinakuna) za svakog studenta s kojim je obavio konzultativnu nastavu. Nakon provjere jesu li
ispunjeni uvjeti, prorektor za studije i studente predlaže rektoru izdavanje naloga za isplatu naknade nastavnicima.
8. Iznimno od točke 2. ove Odluke, nastavnici koji žele izvoditi nastavu na stranom jeziku u akademskoj 2017. / 2018. godini, dužni su
podnijeti na obrascu F04-10 eng. prijavu vijeću svoje sastavnice u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ove odluke. Vijeće
sastavnice, prijavu o izvedbi kolegija na stranom jeziku dužno je dostaviti Povjerenstvu za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja
kvalitete najkasnije do 1. lipnja 2017. za predmete koji će se izvoditi u zimskom semestru akademske 2017. / 2018. godine a do 15.
listopada 2017. za predmete koji će se izvoditi u ljetnom semestru te akademske godine. Odluka Povjerenstva o prihvaćanju ili
neprihvaćanju izvedbe kolegija na stranom jeziku je konačna.
9. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.
U okviru ove točke dnevnog reda, Senat je donio i

Zaključak

Uz Odluku o izvedbi nastave na stranom jeziku radi uređenja provedbe nekih pitanja izvedbe nastave na staranom jeziku primjenjivat će
se i zaključci u vezi s izvedbom nastave i provedbom ispita za Erasmus studente navedeni u Promemoriji sa sastanka pročelnika odjela i
rektorata održanog 13. siječnja 2015.

Ad 17.
a) Donošenje Odluke o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja
Članak 1.
Vrijednost ECTS boda i participacija u troškovima studiranja na Sveučilištu u Dubrovniku, ovisno o znanstvenom ili umjetničkom
području te vrsti studijskog programa iznosi:
SVEUČILIŠNI STUDIJI
ZNANSTVENO ILI UMJETNIČKO
PODRUČJE

Naziv studija

Preddiplomski sveučilišni studiji:
1. Ekonomija
2. Poslovna ekonomija (smjer:Turizam,
Međunarodna trgovina, Marketing, IT menadžment)
3.Mediji i kultura društva
DRUŠTVENE ZNANOSTI

Participacija u
troškovima
studiranja u
kunama

Vrijednost 1
ECTS boda
u kunama

4.300,00

72,00

Diplomski sveučilišni studiji:
1. Ekonomija,
2. Poslovna ekonomija (smjer:Turizam,
Međunarodna trgovina, Marketing, IT menadžment)
3. Mediji
4. Odnosi s javnostima
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Preddiplomski sveučilišni studiji:

TEHNIČKE ZNANOSTI

1. Nautika
2. Brodostrojarstvo
3. Pomorske tehnologije jahta i marina
4. Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u
pomorstvu
5. Primijenjeno/poslovno računarstvo

5.600,00

93,00

5.600,00

93,00

Participacija u
troškovima
studiranja u
kunama

Vrijednost 1
ECTS boda
u kunama

7.500,00

125,00

4.500,00

75,00

Diplomski sveučilišni studiji:

BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

1. Pomorstvo
2. Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u
pomorstvu
3. Poslovno računarstvo
Preddiplomski sveučilišni studij:
Akvakultura
Diplomski sveučilišni studij:

ZNANSTVENO ILI UMJETNIČKO
PODRUČJE

Marikultura
Naziv studija

Preddiplomski sveučilišni studij:

UMJETNIČKO PODRUČJE

HUMANISTIČKE ZNANOSTI

Restauracija i konzervacija (smjer: drvo, papir,
tekstil, metal i keramika)
Diplomski sveučilišni studij:
Restauracija i konzervacija artefakata od drva,
papira, tekstila, metala i keramike
Preddiplomski sveučilišni studij:
Povijest Jadrana i Mediterana
STRUČNI STUDIJI

ZNANSTVENO PODRUČJE

DRUŠTVENE ZNANOSTI

Naziv studija

Vrijednost 1
ECTS boda
u kunama

Preddiplomski stručni studij:
1. Financijski menadžment
2. Hoteljerstvo, restoraterstvo i
Gastronomija

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

Participacija u
troškovima
studiranja u
kunama

3.700,00

62,00

Preddiplomski stručni studij:
Sestrinstvo

10.000,00

167,00

12.000,00

200,00

Diplomski specijalistički stručni studij:
Kliničko sestrinstvo
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, primjenjivat će se od 1. listopada 2017., a vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.
..................................................................................................................................................................................................................

17

b) Donošenje Odluke o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija na Sveučilištu u
Dubrovniku.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o uvjetima upisa u više godine preddiplomskih studija
1. Redoviti studenti
1.1. Upis u II. godinu preddiplomskih studija
Članak 1.
(1) Redoviti student I. godine preddiplomskoga studija stječe pravo upisa u II. godinu studija u statusu redovitog studenta bez obveze
plaćanja participacije u troškovima studija ako je u I. godini preddiplomskoga studija stekao na studijskom programu 55 ECTS bodova i
više.
(2) Redoviti student I. godine preddiplomskoga studija, stječe pravo upisa u II. godinu studija, u statusu redovitog studenta, uz obvezu
plaćanja participacije u troškovima studija, ako je u I. godini preddiplomskoga studija na studijskom programu stekao 45 i više, a manje
od 55 ECTS bodova s tim da je obvezan upisati sve predmete iz II. godine preddiplomskoga studija te participirati u troškovima studija u
iznosu umnoška vrijednosti 1 ECTS boda (prema važećoj odluci Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda) i neostvarenih
ECTS bodova iz I. godine studija.
Članak 2.
Redoviti student I. godine preddiplomskoga studija koji ne ispuni uvjete za upis u II. godinu preddiplomskog studija u skladu s člankom
1. ove Odluke, u novoj akademskoj godini ponavlja I. godinu studija te je dužan participirati u troškovima studija u iznosu umnoška
vrijednosti 1 ECTS boda i neostvarenih ECTS bodova iz I. godine studija.
1.2. Upis u III. godinu preddiplomskog studija
Članak 3.
(1) Redoviti student II. godine preddiplomskoga studija stječe pravo upisa u III. godinu studija u statusu redovitog studenta bez obveze
plaćanja participacije u troškovima studija, ako je (kumulativno):
- stekao sve propisane ECTS bodove iz I. godine studija i
- u II. godini preddiplomskoga studija stekao na studijskom programu 55 ECTS bodova i više,
to jest ako je u I. i II. godini preddiplomskoga studija stekao najmanje 115 ECTS bodova (60 ECTS + 55 ECTS).
(2) Redoviti student II. godine preddiplomskoga studija stječe pravo upisa u III. godinu studija u statusu redovitog studenta uz obvezu
plaćanja participacije u troškovima studija, ako je (kumulativno):
- stekao sve propisane ECTS bodove iz I. godine studija i
- u II. godini studija stekao 45 ECTS i više, a manje od 55 ECTS bodova,
to jest ako je u I. i II. godini preddiplomskoga studija stekao najmanje 105 ECTS bodova (60 ECTS + 45 ECTS).
(3) Pri upisu u III. godinu preddiplomskoga studija redoviti student iz prethodnog stavka obvezan je upisati sve predmete iz III. godine
preddiplomskoga studija i participirati u troškovima studija u iznosu umnoška vrijednosti 1 ECTS boda i neostvarenih ECTS bodova iz
II. godine studija.
Članak 4.
Redoviti student II. godine preddiplomskoga studija koji ne ispuni uvjete za upis u III. godinu studija u skladu s člankom 3. ove Odluke,
u novoj akademskoj godini ponavlja II. godinu studija te je dužan participirati u troškovima studija u iznosu umnoška vrijednosti 1
ECTS boda i neostvarenih ECTS bodova iz I. i/ili II. godine studija.
Članak 5.
Redoviti student III. godine preddiplomskoga studija koji do kraja akademske godine ne ispuni sve uvjete potrebne za završetak studija
to jest na stekne 180 ECTS bodova a ranije nije ponavljao godinu, ponovo upisuje III. godinu preddiplomskoga studija u statusu
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redovitoga studenta te je dužan participirati u troškovima studija godine koju ponovo upisuje, a u iznosu umnoška vrijednosti 1 ECTS
boda i neostvarenih ECTS bodova iz II. i/ili III. godine studija.
Članak 6.
Ukupan i dopušteni broj godina studiranja na preddiplomskoj razini u statusu redovitog studenta iznosi četiri akademske godine, a
redoviti student može ponovo upisati istu godinu studija samo jedanput.

2. Izvanredni studenti
2.1. Upis u II. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija
Članak 7.
Izvanredni student I. godine preddiplomskih studija stječe pravo upisa u II. godinu studija u statusu izvanrednog studenta uz obvezu
plaćanja punoga iznosa troškova studija prema važećoj odluci Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda ako je u I. godini
preddiplomskoga studija stekao na studijskom programu 45 i više ECTS bodova s tim da je pri upisu u II. godinu preddiplomskoga
studija student obvezan upisati sve predmete iz II. godine preddiplomskoga studija.
Članak 8.
Izvanredni student I. godine preddiplomskoga studija koji ne ispuni uvjete za upis u II. godinu studija u skladu s člankom 7. ove Odluke,
u novoj akademskoj godini ponavlja I. godinu te je dužan platiti 50% punog iznosa troškova studija prema važećoj odluci Senata o
troškovima studija i vrijednosti ECTS boda.

2.2. Upis u III. godinu preddiplomskog sveučilišnoga studija
Članak 9.
(1) Izvanredni student II. godine preddiplomskoga sveučilišnog studija stječe pravo upisa u III. godinu preddiplomskog studija u statusu
izvanrednog studenta uz obvezu plaćanja punog iznosa troškova studija prema odluci Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS
boda., ako je (kumulativno):
- stekao sve propisane ECTS bodove iz I. godine studija, i
- u II. godini preddiplomskoga studija stekao 45 ECTS i više,
to jest ako je u I. i II. godini preddiplomskoga studija stekao najmanje 105 ECTS bodova (60 ECTS + 45 ECTS).
(2) Pri upisu u III. godinu preddiplomskoga studija izvanredni student iz stavka 1. ovoga članka obvezan je upisati sve predmete iz III.
godine studija.
Članak 10.
Izvanredni student II. godine preddiplomskoga studija koji ne ispuni uvjete za upis u III. godinu preddiplomskog studija u skladu s
člankom 9. ove Odluke, u novoj akademskoj godini ponavlja II. godinu studija te je dužan platiti 50% punog iznosa troškova studija
prema važećoj odluci Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda.
Članak 11.
Izvanredni student III. godine preddiplomskoga studija koji do kraja akademske godine ne ispuni sve uvjete potrebne za završetak
studija to jest na stekne 180 ECTS bodova, ponavlja III. godinu preddiplomskoga studija i dužan je platiti 50% punog iznosa troškova
studija prema važećoj odluci Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda.
Članak 12.
Ukupan i dopušteni broj godina studiranja na preddiplomskoj razini u statusu izvanrednoga studenta iznosi šest akademskih godina, a
izvanredni student može ponovo upisati istu godinu studija samo jedanput.
Članak 13.
(1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na sve studente preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija Sveučilišta u Dubrovniku osim na
studente preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“ za koje se donosi posebna odluka zbog specifičnosti tog studija.
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(2) Odredbe ove odluke primjenjuju se na studente preddiplomskih studija bez obzira na vrijeme upisa na studij.
(3) Uvažavajući posebnosti studijskih programa i izvedbenih planova ovom Odlukom ovlašćuju se stručna vijeća sveučilišnih odjela da
isključivo radi provedbe i razrade odredbi ove Odluke, mogu uz suglasnost Senata, donositi posebne upute i naputke, kao opće akte
sveučilišnog Odjela.
(4) Upute i naputci iz prednjega stavka ne mogu biti u suprotnosti s odredbama ove Odluke.
Članak 14.
Ova Odluka primjenjivat će se od 1. listopada 2017. a vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.
...........................................................................................................................................................................................................................................

c) Donošenje Odluke uvjetima upisa u II. godinu diplomskih studija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih
specijalističkih studija.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio

Odluku
o uvjetima upisa u II. godinu diplomskih sveučilišnih i diplomskih specijalističkih studija
1. Redoviti studenti
Članak 1.
(1) Redoviti student I. godine diplomskoga sveučilišnoga studija stječe pravo upisa u II. godinu studija u statusu redovitog studenta, bez
obveze plaćanja participacije u troškovima studija, ako je u I. godini diplomskoga studija stekao na studijskom programu 55 ECTS
bodova i više.
(2) Redoviti student I. godine diplomskoga sveučilišnog studija, stječe pravo upisa u II. godinu diplomskog studija, u statusu redovitog
studenta, uz obvezu plaćanja participacije u troškovima studija ako je u I. godini preddiplomskoga studija na studijskom programu
stekao 45 i više, a manje od 55 ECTS bodova.
(3) Prilikom upisa u II. godinu diplomskoga sveučilišnoga studija student iz stavka 2. ovog članka, obvezan je upisati sve predmete iz II.
godine diplomskoga sveučilišnog studija i participirati u troškovima studija u iznosu umnoška vrijednosti 1 ECTS boda prema važećoj
odluci Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda i neostvarenih ECTS bodova iz I. godine diplomskog studija.
Članak 2.
Redoviti student I. godine diplomskoga sveučilišnog studija koji ne ispuni uvjete za upis u II. godinu diplomskog sveučilišnog studija u
skladu s člankom 1. ove Odluke, u novoj akademskoj godini, ponavlja I. godinu diplomskog studija. Taj student dužan je participirati u
troškovima studija I. godine koju ponavlja u iznosu umnoška vrijednosti 1 ECTS boda i neostvarenih ECTS bodova iz I. godine
diplomskog studija.
Članak 3.
(1) Redoviti student II. godine diplomskoga sveučilišnog studija koji do kraja akademske godine ne ispuni sve uvjete potrebne za
završetak diplomskoga sveučilišnog studija, to jest na stekne 120 ECTS bodova, a nije ponavljao I. godinu diplomskoga sveučilišnog
studija, ponovo upisuje II. godinu diplomskoga sveučilišnog studija u statusu redovitoga studenta.
(2) Student iz prethodnog stavka dužan je participirati u troškovima studija II. godine koju ponovo upisuje u iznosu umnoška vrijednosti
1 ECTS boda i neostvarenih ECTS bodova iz I. i/ili II. godine diplomskog studija.
Članak 4.
Ukupan i dopušteni broj godina studiranja na diplomskoj sveučilišnoj razini u statusu redovitog studenta iznosi tri akademske godine, a
redoviti student može ponovo upisati istu godinu studija samo jedanput.
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2. Izvanredni studenti
Članak 5.
Izvanredni student I. godine diplomskoga sveučilišnoga ili specijalističkoga studija stječe pravo upisa u II. godinu studija u statusu
izvanrednog studenta, uz obvezu plaćanja punoga iznosa troškova studija, ako je u I. godini diplomskoga studija stekao na studijskom
programu 45 i više ECTS bodova s tim da je prilikom upisa obvezan (kumulativno) upisati sve predmete iz II. godine diplomskoga
sveučilišnoga studija te uplatiti puni iznos troškova studija prema važećoj odluci Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda.
Članak 6.
Izvanredni student I. godine diplomskoga sveučilišnoga ili specijalističkoga studija koji ne ispuni uvjete za upis u II. godinu diplomskog
sveučilišnoga studija u skladu s člankom 5. ove Odluke, u novoj akademskoj godini, ponavlja I. godinu diplomskog sveučilišnoga studija
te je dužan platiti 50% punog iznosa troškova studija prema važećoj odluci Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda.
Članak 7.
Izvanredni student II. godine diplomskoga sveučilišnoga studija koji do kraja akademske godine ne ispuni sve uvjete potrebne za
završetak diplomskoga sveučilišnoga studija, to jest na stekne 120 ECTS bodova, ponavlja II. godinu diplomskoga sveučilišnoga studija te
je dužan platiti 50% punog iznosa troškova studija prema važećoj odluci Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS.
Članak 8.
Ukupan i dopušteni broj godina studiranja na diplomskoj razini, u statusu izvanrednoga studenta, iznosi četiri akademske godine, a
izvanredni student može ponovo upisati istu godinu studija samo jedanput.
Članak 9.
(1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na sve izvanredne studente diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta u Dubrovniku, bez obzira
na vrijeme upisa na studij osim na studente stručnog specijalističkog studija „Kliničko sestrinstvo“ za koje se zbog specifičnosti studija
donosi posebna odluka.
(2) Uvažavajući posebnosti studijskih programa i izvedbenih planova ovom Odlukom ovlašćuju se stručna vijeća sveučilišnih odjela da
isključivo radi provedbe i razrade odredbi ove Odluke, mogu uz suglasnost Senata, donositi posebne upute i naputke, kao opće akte
sveučilišnog Odjela.
(3) Upute i naputci iz prednjega stavka ne mogu biti u suprotnosti s odredbama ove Odluke.
Članak 10.
Ova Odluka pimjenjivat će se od 1. listopada 2017., a vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.
......................................................................................................................................................................................................................................
d) Donošenje Odluke o uvjetima upisa u više godine studija na stručnom preddiplomskom studiju „Sestrinstvo“ i stručnog
specijalističkog diplomskog studija „Kliničko sestrinstvo“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o uvjetima upisa u više godine studija na stručnom preddiplomskom
studiju „Sestrinstvo“ i stručnom specijalističkom diplomskom studiju „Kliničko sestrinstvo“.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o uvjetima upisa u više godine na stručnom preddiplomskom studiju „Sestrinstvo“ i diplomskom specijalističkom studiju „Kliničko
sestrinstvo“
Upis u II. godinu na preddiplomskom stručnom studiju „Sestrinstvo“
Članak 1.
(1) Izvanredni student I. godine preddiplomskog stručnog studija „Sestrinstvo“, stječe pravo upisa u II. godinu studija, uz obvezu
plaćanja punog iznosa troškova studija, ako je (kumulativno):
- stekao 54 i više ECTS bodova iz I. godine studija,
- u I. godini studija položio sve obvezne predmete i to: Anatomiju, Osnove medicinske kemije i biokemije, Osnove fizike, radiologije i
zaštite od zračenja, Mikrobiologiju s parazitologijom, Filozofiju i etiku u sestrinstvu, Osnove zdravstvene njege I /1, Proces zdravstvene
njege I/1, Engleski jezik I/1, Fiziologiju, Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo, Farmakologiju, Informatiku u zdravstvenoj njezi,
Kliničke vježbe I, Komunikacijske vještine, Osnove zdravstvene njege I/2, Proces zdravstvene njege I/2, Engleski jezik I/2 i Dijetetiku.
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(2) Prilikom upisa u II. godinu studija student iz prethodnog stavka, obvezan je upisati sve predmete iz II. godine studija te uplatiti puni
iznos troškova studija prema važećoj odluci Senata o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja.
Članak 2.
Student koji ne ispuni uvjete za upis u II. godinu studija navedene u članku 1. ove Odluke, u novoj akademskoj godini ponavlja I. godinu
studija bez obveze plaćanja participacije u troškovima studija i upisnine.
Upis u III. godinu na preddiplomskom stručnom studiju „Sestrinstvo“
Članak 3.
(1) Student stječe pravo upisa u III. godinu studija, uz obvezu plaćanja punog iznosa troškova studija, ako je (kumulativno):
- stekao sve propisane ECTS bodove iz I. godine studija i
- u II. godini studija stekao 54 ECTS i više,
to jest ako je u I. i II. godini studija stekao najmanje 114 ECTS bodova (60 ECTS + 54 ECTS), te pri tom položio sve obvezne predmete
II. godine preddiplomskog stručnog studija i to: Patofiziologiju, Patologiju, Ginekologiju i porodništvo, Zdravstvenu njegu majke i
novorođenčeta, Internu medicinu, Infektologiju, Zdravstvenu njegu odraslih I/1, Sociologiju zdravlja, Higijenu i epidemiologiju,
Zdravstvenu psihologiju, Engleski jezik II/1, Pedijatriju , Zdravstvenu njegu djeteta, Neurologiju, Dermatologiju, Zdravstvenu njegu
odraslih I/2, Javno zdravstvo, Organizaciju, upravljanje i administraciju u zdravstvenoj njezi, Kliničke vježbe II, i Engleski jezik II/2.
(2) Pri upisu u III. godinu preddiplomskog stručnog studija, student iz prethodnog stavka obvezan je upisati sve predmete iz III. godine
preddiplomskog stručnog studija te uplatiti puni iznos participacije u troškovima studija prema važećoj odluci Senata o vrijednosti
ECTS boda i iznosu participacije u troškovima studija.
Članak 4.
Student koji ne ispuni uvjete za upis u III. godinu studija u skladu s člankom 3. ove Odluke, u novoj akademskoj godini upisuje
ponavljanje II. godine studija bez obveze plaćanja participacije u troškovima studija i upisnine.
Članak 5.
Student III. godine studija koji do kraja akademske godine ne ispuni sve uvjete potrebne za završetak studija to jest ne stekne 180 ECTS
bodova, ponavlja III. godinu studija bez obveze plaćanja participacije u troškovima studija i upisnine.
Članak 6.
Ukupan i dopušteni broj godina studiranja na preddiplomskom stručnom studiju, u statusu izvanrednoga studenta, iznosi šest
akademskih godina, a izvanredni student može ponovo upisati istu godinu studija samo jedanput.
Upis u II. godinu na specijalističkom diplomskom stručnom studiju „Kliničko Sestrinstvo“
Članak 7.
(1) Izvanredni student I. godine specijalističkog diplomskoga stručnog studija „ Kliničko sestrinstvo“ stječe pravo upisa u II. godinu
studija uz obvezu plaćanja punoga iznosa troškova studija, ako je (kumulativno):
- u I. godini studija stekao 45 i više ECTS bodova i
- položio obvezne predmete: Menadžment u sestrinstvu i integrativnoj medicini, Kliničku farmakologiju, Medicinsku genetiku,
Neurologiju, Specijalnu zdravstvenu njegu I, Metodologiju izrade i pisanja znanstvenog rada, Dermatovenerologiju, Oftalmologiju,
Internu medicinu u kliničkom sestrinstvu, Kirurgiju i kliničko sestrinstvo,Ortopediju i traumatologiju, Anesteziologiju, Reanimatologiju
i intenzivnu medicinu, Pedijatriju u kliničkom sestrinstvu, Pedijatrijsku psihologiju i Specijalnu zdravstvenu njegu II.
(2) Prilikom upisa u II. godinu studija student iz prethodnog stavka obvezan je upisati sve predmete iz II. godine studija te uplatiti puni
iznos troškova studija prema važećoj odluci Senata o vrijednosti ECTS boda i iznosu participacije u troškovima studiranja.
Članak 8.
Student I. godine koji ne ispuni uvjete za upis u II. godinu studija u skladu s člankom 7. ove Odluke, u novoj akademskoj godini ponavlja
I. godinu studija bez obveze plaćanja participacije u troškovima studija i upisnine.
Članak 9.
Student II. godine koji do kraja akademske godine ne ispuni sve uvjete potrebne za završetak studija to jest ne stekne 120 ECTS bodova,
ponavlja II. godinu studija bez obveze plaćanja participacije u troškovima studija i upisnine.
Članak 10.
Ukupan i dopušteni broj godina studiranja na specijalističkom diplomskom stručnom studiju iznosi četiri akademske godine, a student
može ponovo upisati istu godinu studija samo jedanput.
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Opće odredbe
Članak 11.
(1) Odredbe ove Odluke primjenjuju se na sve studente studija“Sestrinstvo“ i „Kliničko sestrinstvo“ bez obzira na vrijeme upisa na
studij.
(2) Uvažavajući posebnosti studijskih programa i izvedbenih planova ovom Odlukom ovlašćuje se Vijeće stručnog preddiplomskog
studija Sestrinstvo i diplomskog specijalističkog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“ da isključivo radi provedbe i razrade odredbi ove
Odluke može, uz suglasnost Senata, donositi posebne odluke, upute i naputke, kao opće akte studija.
(3) Upute i naputci iz prednjega stavka ne mogu biti u suprotnosti s odredbama ove Odluke.
Članak 12.
Ova Odluka primjenjivat će se od 1. listopada 2017. a vrijedi do opoziva ili stupanja na snagu nove odluke.
...........................................................................................................................................................................................................................................
e) Donošenje Odluke o participaciji u troškovima studiranja za redovite studente kojima MZO ne subvencionira troškove studiranja
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o participaciji u troškovima studiranja za redovite studente kojima MZO
ne subvencionira troškove studiranja.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o participaciji u troškovima studiranja za redovite studente kojima Ministarstvo znanosti i obrazovanja ne subvencionira troškove
studiranja
1. Studenti koji upisuju I. godinu preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija u statusu redovitih studenta, a kojima Ministarstvo
znanosti i obrazovanja (dalje: MZO) ne subvencionira participaciju troškova studiranja jer su pravo prvog upisa uz subvenciju MZO već
iskoristili, plaćaju upisninu na studij i punu participaciju u troškovima studija u iznosu utvrđenom važećom odlukom Senata o
troškovima studija i vrijednosti ECTS boda.
2. Redoviti studenti iz točke 1. ove Odluke, pri upisu u više godine studija ili kod ponavljanja godine, izjednačeni su u pravima i
obvezama u vezi s participacijom u troškovima studiranja s redovitim studentima Sveučilišta u Dubrovniku kojima MZO subvencionira
troškove studija prilikom upisa u I. godinu studija.
3. Ova Odluka primjenjivat će se od 1. listopada 2017., a vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.
.........................................................................................................................................................................................................................................
f) Donošenje Odluke o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategorija.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o participaciji u troškovima studiranja za studente posebnih kategoraja
1. Sveučilište u Dubrovniku omogućit će upis studentima posebnih kategorija u I. godinu preddiplomskih i diplomskih studija, u statusu
redovitog studenta i izvan odobrene upisne kvote, uz subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, ako zadovoljavaju propisane
upisne kriterije.
2. Pod pojmom „posebne kategorije studenata“ podrazumijevaju se studenti:
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
- HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata),
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz članaka 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 o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalim pod okolnostima iz
članaka 6., 7., i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.
3. Ako student iz posebne kategorije želi upisati preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij u statusu
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izvanrednog studenta dužan je participirati u troškovima studija u iznosu od 50% od iznosa participacije utvrđene važećom
odlukom Senata o troškovima studija i vrijednosti ECTS boda.
4. Ova Odluka primjenjivat će se od 1. listopada 2017., a vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.
...........................................................................................................................................................................................................................................
g) Donošenje Odluke o oslobađanju od obveze plaćanja propisane participacije troškova studija na preddiplomskim stručnim studijima
„Sestrinstvo“ i „Financijski menadžment“ te na specijalističkim diplomskim stručnim studijima „Kliničko sestrinstvo“ i „Financijski
menadžment“
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o oslobađanju obveze plaćanja propisane participacije u troškovima
studija na preddiplomskim i diplomskim stručnim studijima.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o oslobađanju obveze plaćanja propisane participacije u troškovima studija na preddiplomskim i diplomskim stručnim studijima
1. Po jedan najbolji izvanredni student II. i III. godine preddiplomskih stručnih studija „Financijski menadžment“ i „Sestrinstvo“ te II.
godine stručnih diplomskih specijalističkih studija „Financijski menadžment „ i „Kliničko sestrinstvo“ oslobađaju se obveze plaćanja
propisane participacije u troškovima studija.
2. Odluku o oslobađanju obveze plaćanja propisane participacije troškova studija donosi rektor na prijedlog Vijeća studija „Sestrinstvo
i Kliničko sestrinstvo“ odnosno voditelja studija „Financijski menadžment“ to:
a)
b)

za II. godinu preddiplomskog i diplomskog studija na temelju izračuna težinskog prosjeka ocjena ostvarenog u I. godini
preddiplomskog odnosno diplomskog studija
za III. godinu preddiplomskog studija na temelju izračuna težinskog prosjeka ocjena ostvarenog u I. i II. godini preddiplomskog
studija.

3. Prijedlog za oslobađanje participacije, u smislu ove Odluke, može se uputiti rektoru ako student upisani studij svladava bez
ponavljanja godine, ako je položio/la sve ispite na prethodnoj studijskoj godini u okviru jedne akademske godine, te ako mu/joj je
težinski prosjek ocjena 4,00 i veći. Prijedlog za oslobađanje plaćanja propisane participacije u troškovima podnosi se prije početka upisa
u više studijske godine.
4. Student / studentica koji je, u smislu ove Odluke, oslobođen plaćanja propisane participacije u troškovima studija, dužan je platiti
samo iznos upisnine za upisanu studijsku godinu.
5. Ova Odluka primjenjivat će se počevši od 1. listopada 2017. a vrijedi do opoziva ili donošenja nove odluke.
.........................................................................................................................................................................................................................................
h) Donošenje Odluke o obročnom plaćanju propisane participacije troškova studija
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o obročnom plaćanju propisane participacije troškova studija.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o obročnom plaćanju propisane participacije troškova studija
1. Studenti koji su dužni participirati u troškovima studiranja, propisanu participaciju mogu platiti u obrocima i to:
- ako je propisana participacija veća od 2.000,00 a manja od 5.000,00 kuna - u dva jednaka obroka od kojih se prvi plaća prilikom
upisa godine, a drugi do kraja ljetnog semestra upisane akademske godine
- ako je propisana participacija veća od 5.000,00 kuna - u tri jednaka obroka od kojih se prvi plaća kod upisa godine, drugi do kraja
ljetnog semestra a treći do kraja upisane akademske godine.
2. Obročno plaćanje, u smislu ove Odluke, odnosi se na iznose participacija troškova studija prema važećim odlukama Senata o
troškovima studija i vrijednosti ECTS boda te upisima u više godine studije.
3. Ova odluka ne odnosi se na plaćanje upisnine koju plaćaju svi studenti prilikom upisa svake studijske godine.
4. Za provedbu i praćenje izvršenja ove odluke zadužuju se tajnice sveučilišnih odjela i Financijsko-računovodstvena služba Sveučilišta u
Dubrovniku.
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Ad 18.
Imenovanje Povjerenstva za učenje na daljinu ( E - learning)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za učenje na daljinu.
Uvodno izvješće dala je I. Pavlić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za učenje na daljinu u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić, prorektorica za studije i studente, predsjednica
Ivana Zeljko, mag. oec., zamjenica predsjednice
izv. prof. dr. sc. Mato Brautović, član
doc. dr. sc. Nikša Koboević, član
doc. dr. sc. Josip Mikuš, član
doc. dr. sc. Alen Brković, član
dr. sc. Goran Vučur, član
Sanja Zoranić, dipl. med. techn., član
Stjepan Srhoj, mag. oec., član
Tihi Bilas, mag. ing. comp., član
Sandra Memunić, mag. oec., član
Branko Putica, dipl. iur., član
Matej Trpin, dipl. iur., član
Marko Plavčić, predstavnik studenata, član
2. Povjerenstvo iz točke 1. ove Odluke imenuje se na mandat od dvije (2) godine od dana imenovanja, te se zadužuje za provedbu,
implementaciju i praćenje provedbe mjera i aktivnosti usmjerenih prema uspješnoj primjeni sustava učenja na daljinu na Sveučilištu, u
skladu sa važećim strateškim dokumentima i općim aktima Sveučilišta u Dubrovniku, te primjerima dobre prakse u Europskom prostoru
visokog obrazovanja.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 19.
Donošenje Odluke o izboru dr. sc. Pera Maldinija u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje
društvenih znanosti, polje politologija, grana komparativna politika (5.03.03.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće povjerenstva Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu o ispunjavanju
uvjeta za izbor, Odluka Fakultetskog vijeća Fakulteta političkih znanosti i Odluka Matičnog odbora za društvene znanosti, polje politologije,
sociologije, demografije,socijalne djelatnosti i sigurnosne i obrambene znanosti o izboru dr. sc. Pera Maldinija u znanstveno zvanje znanstvenog
savjetnika.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je većinom glasova (uz jedan suzdržani glas) donio
Odluku
Dr. sc. Pero Maldini izabire se u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora za područje društvenih znanosti,
polje politologija, grana komparativna politika (5.03.03.) na Sveučilištu u Dubrovniku.

Ad 20.
a) Donošenje Odluke o izborima u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora dr. sc. Nebojše Stojčića za
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu,dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mišljenje i prijedlog
Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odluka Matičnog odbora za polje društvenih znanosti, polje ekonomija.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
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Senat je većinom glasova (uz jedan suzdržani glas) donio
Odluku
Dr. sc. Nebojša Stojčić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana mikroekonomija (5.01.10.) na Sveučilištu u Dubrovniku.
..........................................................................................................................................................................................................................................
b) Donošenje Odluke o izborima u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora dr. sc. Katije Vojvodić za
područje društvenih znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Mišljenje i prijedlog
Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odluka Matičnog odbora za polje društvenih znanosti, polje ekonomija.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Katija Vojvodić izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za područje društvenih
znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i turizam (5.01.07.) na Sveučilištu u Dubrovniku.

Ad 21.
Donošenje Odluke o izboru dr. sc. Barbare Puh u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje ekonomija, grana marketing (5.01.12)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Izvješće Povjerenstva za
ocjenu nastupnog predavanja, Odluka Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Odluka Matičnog odbora za područje
društvenih znanosti, polje ekonomija.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Barbara Puh izabire se u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti,
polje ekonomija, grana marketing (5.01.12) na Sveučilištu u Dubrovniku.

Ad 22.
Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta (nastavna komponenta) dr. sc. Irene Ipšić za izbor u znanstveno
nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest (6.04.) te imenovanju Povjerenstva za
ocjenu njezinoga nastupnog predavanja
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Odluke o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje uvjeta (nastavna komponenta)
za izbor dr. sc. Irene Ipšić u znanstveno nastavno zvanje docenta i prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
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. Irene Ipšić u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje: humanističkih
znanosti, znanstveno polje: povijest (6.04), a po natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj 20 od 8. ožujka 2017., sastavu:
doc. dr. sc. Davor Pauković, predsjednik,
doc. dr. sc. Marija Benić Penava, član,
prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, član.
2. Povjerenstvo se zadužuje utvrditi ispunjava li kandidatkinja uvjete (nastavnu i stručnu komponentu) za izbor u znanstveno-nastavno
zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje: humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest (6.04), ocijeniti nastupno
predavanje, te dostaviti Senatu izvješće s mišljenjem.
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Ad 23.
Donošenje Odluke o izboru mr. sc. Ljiljane Betica Radić, prim. dr. med., u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija (3.02.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i
Izvješće Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Mr. sc. Ljiljana Betica Radić, prim. dr. med., izabire se u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana infektologija (3.02.07) na Sveučilištu u Dubrovniku.

Ad 24.
Donošenje Odluke o izboru dr. sc. Anamarije Bjelopera u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje
tehničkih znanosti, polje elektrotehnike, grana radiokomunikacije ( 2.03.05.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljeno je Izvješće Povjerenstva Sveučilišta u Dubrovniku o ispunjavanju uvjeta za izbor dr. sc.
Anamarije Bjelopera u suradničko zvanje poslijedoktoranda.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Dr. sc. Anamarija Bjelopera izabire se u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda za znanstveno područje tehničkih
znanosti, polje elektrotehnike, grana radiokomunikacije ( 2.03.05.) na Sveučilištu u Dubrovniku.

Ad 25.
Donošenje Odluke o temi, mjestu i vremenu održavanja nastupnog predavanja dr. sc. Sande Tešanović a u okviru postupka njenog izbora
u naslovno znanstveno - nastavno zvanje docenta za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti,
grana interna medicina ( 3.02.09)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja o temi, mjestu i vremenu
održavanja nastupnog predavanja dr. sc. Sande Tešanović
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Dr. sc. Sanda Tešanović u okviru postupka izbora u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje:
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana: interna medicina (3.02.09), održat će
nastupno predavanje pred studentima, nastavnicima te Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, u sastavu:
prof. dr. sc. Dubravka Jurišić Eržen, dr. med., predsjednica, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
prof. dr. sc. Maja Radman, dr. med., član, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med., član, Sveučilište u Dubrovniku.
2. Nastupno predavanje na temu „Hipertireoza- terapijske mogućnosti“ pristupnica će održati u petak, 28. travnja 2017., s početkom u
11:00 sati u sklopu redovite nastave za studente stručnog preddiplomskog studija „Sestrinstvo“ i specijalističkog diplomskog stručnog
studija „Kliničko sestrinstvo“ u Edukacijskom centru u Općoj bolnici Dubrovnik, na adresi, Roka Mišetića 2.
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Ad 26.
Imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada pristupnice Ruže Radoš u okviru poslijediplomskog doktorskog studija „Povijest
stanovništva“ te utvrđivanje datuma i vremena obrane doktorskog rada
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog akademika Nenada Vekarića, voditelja poslijediplomskog doktorskog studija
Povijest stanovništva za imenovanje Povjerenstva za obranu doktorskog rada pristupnice Ruže Radoš.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Imenuje se Povjerenstvo za obranu doktorskog rada pristupnice Ruže Radoš s temom „Namjesnik bosanskog ejaleta Ali-paša HekimOglu (1736. -1748.) i Dubrovačka Republika“ pod mentorstvom dr. sc. Vesne Miović u sastavu:
prof. dr. sc. Enes Pelidija, predsjednik, – Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,
akademik Nenad Vekarić, član, – Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku,
doc. dr. sc. Lovro Kunčević, član – Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.
2. Obrana doktorskog rada pristupnice Ruže Radoš održat će se 15. svibnja 2017., u 11 sati u središnjoj zgradi Kampusa Sveučilišta u
Dubrovniku.

Ad 27.
Donošenje Odluke o temi, mjestu i vremenu održavanja nastupnog predavanja Marija Wokaunna, prim. dr. med., a u okviru njegovog
postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske
znanosti, grana povijest medicine i biomedicinskih znanosti (3.01.07)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja Marija Wokaunna, prim. dr. med.,
a u okviru njegovog postupka izbora u nastavno zvanje predavača.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
o održavanju nastupnog predavanja
1. Mario Wokaunn, dr. med. prim., u okviru postupka izbora u naslovno nastavno zvanje predavača za znanstveno područje:
biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: temeljne medicinske znanosti, znanstvena grana: povijest medicine i biomedicinskih znanosti
(3.01.07), održat će nastupno predavanje pred studentima, nastavnicima te Povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja, u sastavu:
prof. dr. sc. Ante Škrobonja, predsjednik, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
izv. prof. dr. sc. Stella Fatović Ferenčić, član, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
izv. prof. dr. sc. Marko Margaritoni, dr. med., član, Sveučilište u Dubrovniku
doc. dr. sc. Ana Bakija Konsuo, dr. med., zamjenski član, Sveučilište u Dubrovniku.
2. Nastupno predavanje na temu „Bolest i povijest“ pristupnik će održati u petak, 12. svibnja 2017., s početkom u 14:45 sati u sklopu
redovite nastave za studente stručnog preddiplomskog studija „Sestrinstvo“ i specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko
sestrinstvo“ u Edukacijskom centru u Općoj bolnici Dubrovnik, na adresi, Roka Mišetića 2.

Ad 28.
Raspisivanje natječaja za izbor u umjetničko - 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 Odjela za umjetnost i restauraciju za raspisivanje
natječaja za izbor u umjetničko nastavno zvanje izvanrednog profesora, a po zamolbi doc. dr. sc. Denisa Vokića.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
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Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u umjetničko - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora za umjetničko područje, polje
likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija ( 7.04.09.).

Ad 29.
Raspisivanje natječaja za izbor u naslovno umjetničko - nastavno zvanje docenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana
konzervacija – restauracija ( 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 u naslovno umjetničko nastavno zvanje docenta, a po zamolbi Sanje Serhatlić, dipl. konzervatora - restauratora.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u naslovno umjetničko - nastavno zvanje docenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana
konzervacija – restauracija ( 7.04.09.).

Ad 30.
Raspisivanje natječaja za izbor u umjetničko nastavno zvanje i radno mjesto docenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti,
grana kiparstvo (7.04.02.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Stručnog vijeća Odjela za umjetnost i restauraciju za raspisivanje
natječaja za izbor u umjetničko nastavno zvanje docenta, a po zamolbi dr. art. Iris Lobaš Kukavičić.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisivanje natječaja za izbor u umjetničko nastavno zvanje i radno mjesto docenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti,
grana kiparstvo (7.04.02.).

Ad 31.
Raspisivanje natječaja za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana romanistika (6.03.04.)
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća Centra za jezike Sveučilišta u Dubrovniku za raspisivanje
natječaja za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača, a po zamolbi dr. sc. Zrinke Režić Tolj.
Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto višeg predavača za područje humanističkih znanosti, polje filologija,
grana romanistika (6.03.04.).

Ad 32.
Raspisivanje natječaja za izbor u znastveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje
povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest ( 6.04.04).
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljena je prethodna suglasnost Vijeća Studija Povijest Jadrana i Mediterana za raspisivanje
natječaja za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, a po zamolbi dr. sc. Jasenke Maslek.
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Uvodno izvješće dao je N. Burum.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
Raspisuje se natječaj za izbor u znastveno nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest,
grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest ( 6.04.04).

Ad 33.
Donošenje odluke o izmjenama plana nabave projekta „Kompleks studentskog doma u Dubrovniku“.
Članovima Senata, uz poziv za sjednicu, dostavljen je prijedlog Projektnog tima za izmjene plana nabave projekta „Kompleks studentskog doma u
Dubrovniku“.
Uvodno izvješće dao je N. Stojčić.
Senat je jednoglasno donio
Odluku
1. Donose se izmjene Plana nabave projekta „Kompleks Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku“.
2. Izmjene Plana nabave projekta prilažu se ovog Odluci i čine njezin sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Zaključeno u 14,43 sati.
Nakon završetka rada po točkama dnevnog reda 140. sjednice Senata, mr. sc. Marko Potrebica, predsjednik Projektnog tima za izgradnju
studentskog doma u Dubrovniku, detaljnije je izvjestio članove Senata o aktualnim događanjima i postupcima u vezi s pripremama za početak
izgradnje studentskog doma u Dubrovniku.

Predsjednik Senata:
prof. dr. sc. Nikša Burum, rektor
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik
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