SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
Zagrebačka 30, 52100 Pula

29. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI
održana u petak 27. svibnja 2014. godine

Početak sjednice 11.30 sati
Završetak sjednice 14.05 sati

DNEVNI RED
1. Potvrđivanje zapisnika 28. sjednice Senata
2. a) Donošenje Pravilnika o poslijediplomskim studijima
b) Donošenje odluke o imenovanju voditelja
doktorskog studija

Poslijediplomskog

Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
I.
Prof. dr. sc. Danijela Križmen Pavlović imenuje se voditeljicom poslijediplomskog
sveučilišnog studija Poslijediplomski doktorski studij na mandatno razdoblje od 5 godina.
II.
Mandat voditeljice prestaje protekom roka na koji je izabrana, na vlastiti zahtjev ili
prestankom ugovora o radu.
Voditeljicu se može razriješiti na prijedlog rektora. Odluku o razrješenju donosi Senat
Sveučilišta.
III.
Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja.
Greta Terman podsjeća da bi i prof. dr. sc. Mariju Bušelić trebalo imenovati
voditeljicom poslijediplomskog sveučilišnog studija «Nova ekonomija» jer odluka o
njezinom imenovanju nije donesena na Senatu.
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
I.
Prof. dr. sc. Marija Bušelić imenuje se voditeljicom poslijediplomskog sveučilišnog studija
Nova ekonomija na mandatno razdoblje od 5 godina.

II.

Mandat voditeljice prestaje protekom roka na koji je izabrana, na vlastiti zahtjev ili
prestankom ugovora o radu.
Voditeljicu se može razriješiti na prijedlog rektora. Odluku o razrješenju donosi Senat
Sveučilišta.
III.
Ova Odluka Stupa na snagu danom donošenja.
c) Donošenje odluke o povjeravanju izvođenja
doktorskog studija
Fakultetu ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković»

Poslijediplomskog

Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
I
Povjerava se izvođenje poslijediplomskog sveučilišnog studija «Poslijediplomski doktorski
studij» Fakultetu ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Donošenje Odluke o raspodjeli financijskih sredstava po natječaju za
financiranje studentskih programa
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava
Financijska sredstva za financiranje studentskih programa u 2014. godini po provedenom
Natječaju od 19. veljače 2014. godine dodjeljuju se sljedećim u sljedećim iznosima za
programe koje provode studentske organizacije ili pojedini studenti:
1) 8.500,00 kuna studentima Odjela za glazbu Neni Atanaskoviću i Antoniji Puček za
sudjelovanje na Međunarodnom natjecanju harmonikaša u Njemačkoj (na Natječaj su
pristigle zasebne prijave, ali budući da se radi o odlasku na isto natjecanje, po prijedlogu
Povjerenstva te dvije prijave se udružuju te im se predviđeni iznos dodjeljuje zajednički),
2) 8.000,00 kuna za projekt grupe studenata Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo
Mirković» (voditelj: Klaudio Tomašić): pokretanje Međunarodne volonterske prakse «Istra
Inspirit'»,
3) 7.000,00 kuna projektu studentica Odjela za studij na talijanskom jeziku (voditeljica:
Sonja Stojnić) za posjet književnom festivalu Pordenonelegge,
4) 7.000,00 kuna za projekt Odsjeka za povijest Odjela za humanističke znanosti
(voditeljica: Lana Krvopić) za djelomično financiranje jesenskog ISHA seminara:
Revolution,

5) 6.500,00 kuna Pulskom Sveučilišnom Sportskom Savezu za financiranje odlaska
tenisača i stolnotenisača na Međunarodni sveučilišni turnir «Med-Saharian Sports
Challenge 2014»,
6) 6.000,00 kuna za financiranja košarkaškog turnira u sklopu «'Primatijade 2014»' u
Bugarskoj (voditelj: Nino Dasko),
7) 4.000,00 kn studentu Odjela za odgojne i obrazovne znanosti Goranu Brakoviću za
projekt snimanja dugometražnog filma «Mafija (Maf i ja)» i
8) 3.000,00 kuna studentu Odjela za glazbu Mariju Perkoviću za sudjelovanje na «64th
Trophee Mondial"» u Litvi.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. a) Donošenje Odluke o predlaganju dva člana Izbornog povjerenstva i
njihovih zamjenika za provođenje izbora za dva člana Studentskog zbora
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
I.
Predlažu se:
1. Dr. sc. Sandra Kadum Bošnjak, predavačica
2. Breza Žižović, predavačica

za članove Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za dva člana Studentskog zbora
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
II.
Predlažu se:
1. Dr. sc. Ivana Lalli Paćelat, asistentica
2. Doc. art. Sofija Cingula

za zamjenike članova Izbornog povjerenstva iz točke I. ove Odluke.
b) Donošenje Odluke o predlaganju tri člana Povjerenstva za prigovore i
njihovih zamjenika za provođenje izbora za dva člana Studentskog zbora
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
I.
Predlažu se:
1. Doc. art. Franko Božac

2. Matija Jelača, asistent
3. Tea Hasić, asistentica
za članove Povjerenstva za prigovore za provođenje postupka izbora za dva člana
Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
II.
Predlažu se:
1. Nada Poropat, asistentica
2. Adriana Galant, asistentica
3. Gea Vlaketić, viša predavačica
za zamjenike članova Povjerenstva za prigovore iz točke I. ove Odluke.
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti rektoru za oročavanje sredstava
depozita
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
Daje se suglasnost rektoru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prof. dr. sc. Alfiju Barbieriju za
oročavanje sredstava depozita u Zagrebačkoj banci d.d., i to:
- s IBAN-a Sveučilišta HR1923600001101931377


iznos od 3.500.000,00 kuna, u trajanju od 4. lipnja 2014. godine do 21. srpnja
2014. godine

s
IBAN-a
Fakulteta
HR3123600001500111214



ekonomije

i

turizma

«Dr.

Mijo

Mirković»

iznos od 2.000.000,00 kuna u trajanju od 4. lipnja 2014. godine do 4. rujna
2014. godine
iznos od 1.000.000,00 kuna u trajanju od 1. lipnja 2014. godine do 1. rujna
2014. godine

- s IBAN-a Odjela za odgojne i obrazovne znanosti HR3523600001500111239


iznos od 1.500.000,00 kuna, u trajanju od 4. lipnja 2014. godine do 21. srpnja
2014. godine

odnosno u sveukupnom iznosu od 8.000.000,00 kuna.
6. Periodični financijski izvještaj za razdoblje od siječnja do ožujka 2014.
godine
Senat jednoglasno donosi sljedeću:

ODLUKU
I.
Prihvaća se periodični financijski izvještaj za razdoblje od siječnja do ožujka 2014. godine
.
Financijski izvještaj za navedeno razdoblje čini sastavni dio ove Odluke.
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
7. Donošenje Odluke o potvrdi izbora redovitog profesora Nevija Šetića
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Nevija Šetića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto redovitog profesora – prvi izbor za područje humanističkih znanosti, znanstveno
polje povijest, znanstvena grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest na
Odjelu za humanističke znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
8. Sporazuma s Institutom iz Poreča i Sveučilištem iz Osijeka
Senat većinom od osamnaest (18) glasova za uz jedna (1) suzdržan glas donosi
sljedeću:
ODLUKU
I.
Daje se suglasnost za sklapanje Sporazuma o zajedničkoj suradnji Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli sa Sveučilištem Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Institutom za
poljoprivredu i turizam u Poreču na ustroju Ureda za znanost, studije i cjeloživotno
učenje.
II.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
9. Donošenje Odluke o priznavanju ostvarena 3 ECTS boda studentima koji
su sudjelovali na LLP, ERASMUS IP projektu
10.Donošenje Odluka – doktorski studij
Senat jednoglasno donosi sljedeće:
ODLUKU
O ISPUNJAVANJU UVJETA KANDIDATA U POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI
I PODOBNOSTI TEME DISERTACIJE
Temeljem izvještaja Povjerenstva koje je djelovalo u sljedećem sastavu:

1. Dr. sc. Marli Gonan Božac, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» – predsjednica povjerenstva,
2. Dr. sc. Marijan Cingula, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu,
Ekonomski fakultet – član,
3. Dr. sc. Lovre Božina, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište Jurja Dobrile
u Puli, Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» – član,
4. Dr. sc. Manuel Benazić, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» – zamjenski član.
donesena je Odluka da kandidat Zvonko Novosel Dolnjak ispunjava uvjete za izradu
disertacije i da tema pod radnim naslovom «DOPRINOS JAVNIH I REGULATORNIH
AGENCIJA U POVEĆANJU KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA» kao i predloženi sadržaj
(bez primjedbi u privitku Odluke) u potpunosti odgovaraju da budu predmetom doktorske
disertacije.
Članak 2.
Za mentora u postupku izrade disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marijan Cingula.
Članak 3.
Na temelju Pravilnika o PDS-u doktorand je dužan u vremenu najkasnije u roku od pet
(5) godina od dana upisa na poslijediplomski doktorski studij napisati i obraniti doktorsku
disertaciju. Nakon što kandidat završi izradu doktorske disertacije, predaje je u Referadu
PDS-a u pet uvezanih primjeraka radi ocjene iste.
i
ODLUKU
O ISPUNJAVANJU UVJETA KANDIDATA U POSTUPKU STJECANJA DOKTORATA ZNANOSTI
I PODOBNOSTI TEME DISERTACIJE
Članak 1.
Temeljem izvještaja Povjerenstva koje je djelovalo u sljedećem sastavu:
1. Dr. sc. Zoran Sušanj, izvanredni profesor, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet –
predsjednik povjerenstva,
2. Dr. sc. Marli Gonan Božac, redovita profesorica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» – član,
3. Dr. sc. Morena Paulišić, docentica, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet
ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» – član,
4. Dr. sc. Manuel Benazić, izvanredni profesor, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli,
Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» – zamjenski član.
donesena je Odluka da kandidat Besim Agušaj ispunjava uvjete za izradu disertacije i da
tema pod radnim naslovom «SUKLADNOST OSOBNIH I ORGANIZACIJSKIH VRIJEDNOSTI
TE ANGAŽIRANOSTI ZAPOSLENIKA GENERACIJE Y» kao i predloženi sadržaj (bez
primjedbi u privitku Odluke) u potpunosti odgovaraju da budu predmetom doktorske
disertacije.
Članak 2.
Za mentora u postupku izrade disertacije imenuje se prof. dr. sc. Marli Gonan Božac.

Članak 3.
Na temelju Pravilnika o PDS-u doktorand je dužan najkasnije u roku od pet (5) godina od
dana upisa na poslijediplomski doktorski studij napisati i obraniti doktorsku disertaciju.
Nakon što kandidat završi izradu doktorske disertacije, predaje je u Referadu PDS-a u
pet uvezanih primjeraka radi ocjene iste.
11.Pravilnik
o
izmjenama
i
dopunama
Pravilnika
o
diplomskom
radu/diplomskom koncertu na sveučilišnim diplomskim studijima i
integriranome preddiplomskom i diplomskom studiju

12.Donošenje Pravilnika o sadržaju i obliku duplikata diplome
13.Izmjena Odluke - Odbor za izdavačku djelatnost
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
o izmjeni Odluke
(o imenovanju članova Odbora za izdavačku djelatnost)
I.
U Odluci (KLASA: 003-08/13-02/25-01; URBROJ: 380-13-01-1 od 27. ožujka 2013. i
KLASA: 003-08/14-02/07-01, URBROJ: 380-14-01-1 od 27. siječnja 2014. godine) kojom
se imenuje članovi Povjerenstvo za izdavačku djelatnost u točki I.5. tekst: «Dr. sc. Sanja
Blažević, viša asistentica kao predstavnica Fakulteta ekonomije i turizama «Dr. Mijo
Mirković»», mijenja se i glasi: «Dr. sc. Danijela Rabar, viša asistentica, kao predstavnica
Fakulteta ekonomije i turizama «Dr. Mijo Mirković»».
II.
U svemu ostalom Odluka (KLASA: 003-08/13-02/25-01; URBROJ: 380-13-01-1 od 27.
ožujka 2013. i KLASA: 003-08/14-02/07-01, URBROJ: 380-14-01-1 od 27. siječnja 2014.
godine) ostaje neizmijenjena.
13.1. Izmjena Odluke - Odbor za nastavu i studente
Senat jednoglasno donosi sljedeću:

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora za nastavu i studente
I.
U Odluci o imenovanju članova Odbora za nastavu i studente od 27. siječnja 2014.
godine (KLASA: 003-08/14-02/17-01, URBROJ: 380-14-01-1) u točki I.3. tekst «Doc.
art. Laura Čuperjani, predstavnica Odjela za glazbu» mijenja se i glasi: «Branko Okmaca,
viši predavač, predstavnik Odjela za glazbu».
U točki I.7. tekst: «Dejan Mirić, predstavnik studenata» mijenja se i glasi: «Dina Pervan,
predstavnica studenata».

U točki I.8. tekst: «Endi Glavinić, predstavnik studenata» mijenja se i glasi: «Sonja
Stojnić, predstavnica studenata».
II.
U svemu ostalom Odluka o imenovanju članova Odbora za nastavu i studente (KLASA:
003-08/14-02/17-01, URBROJ: 380-14-01-1) ostaje neizmijenjena.
14. Donošenje Odluke o osnivanju ljetne škole talijanskog jezika
Senat većinom od sedamnaest (17) za uz dva (2) suzdržana glasa donosi
sljedeću:
ODLUKU
Osniva se Ljetna škola talijanskog jezika na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Ljetna škola talijanskog jezika izvodit će se na Odjelu za studij na talijanskom jeziku.
Program Ljetne škole talijanskog jezika čini sastavni dio ove Odluke.
15. Donošenje Pravilnika o izradi specijalističkog poslijediplomskog rada na
poslijediplomskim specijalističkim studijima
15.1.
Donošenje
Pravilnika
o
prijavi
i
obrani
specijalističkog
poslijediplomskog rada na poslijediplomskim specijalističkim studijima
16. Imenovanje člana Upravnog vijeća Studentskog centra
Senat jednoglasno donosi sljedeću:
ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća Studentskog centra
I.
Doc. dr. sc. Dean Sinković imenuje se članom Upravnog vijeća Studentskog centra
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli umjesto dosadašnjeg člana prof. dr. sc. Lovre Božine.
II.
Mandat imenovanog novog člana Upravnog vijeća Studentskog centra Pula traje do isteka
mandata postojećeg saziva Upravnog vijeća.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
17.Razno
- Izvješće o sportskim uspjesima

