SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

Zaključak 18. sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
održane u srijedu 28. veljače 2018. godine

Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli rektor prof.dr.sc. Alfio Barbieri
sazvao je 18. sjednicu Senata.
Rektor prof.dr.sc. Alfio Barbieri utvrđuje da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova, da
Senat može pravovaljano odlučivati te predlaže sljedeći
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Usvajanje zapisnika 17. sjednice Senata
Financijski izvještaj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2017. godinu
- Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2017. godinu
- Odluka o utvrđivanju konačnog iznosa u 2017. godini za rashode poslovanja odobrene u
Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i za redovnu djelatnost
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
- Odluka o utvrđivanju okvirnog iznosa u 2018. godini, za rashode poslovanja odobrene u
Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu, za redovnu djelatnost
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
- Izvršenje drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za
2017. godinu
Pokretanje postupka za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u
Puli
Izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Dopuna Odluke o imenovanju članova Odbora za financijsko poslovanje za mandatno
razdoblje od 2017. godine do 2019. godine
Imenovanje članova Glavnog odbora za kvalitetu
Imenovanje članova Odbora za nastavu i studente
Potvrda izbora pročelnika Odjela za prirodne i zdravstvene studije doc. dr. sc. Maura
Štifanića
Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju prof. dr.
sc. Klare Buršić-Matijašić
Izvješće o radu i poslovanju dekanice Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Klare BuršićMatijašić za razdoblje od 1. listopada 2016. godine do 30. rujna 2017. godine
Suglasnost rektoru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za raspolaganje nekretninama
Odluka o dopuni Odluke o visini školarine na poslijediplomskim sveučilišnim studijima
(doktorski studiji) i poslijediplomskim specijalističkim studijima na Sveučilištu Jurja
Dobrile u Puli
Odluka o održavanju konzultativne nastave
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje slabijeg socioekonomskog statusa studenata koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju
Odluka o visini iznosa mjesečne stipendije za izvrsne studente Sveučilišta Jurja Dobrile u
Puli u akademskoj godini 2017./2018.
Ovlaštenje rektoru za oročenje sredstava
Predlaganje kandidata za predsjednika i osam članova Nacionalnog vijeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

19.
20.
21.

Izmjena Pravilnika o međunarodnoj Mobilnosti
Pravilnik o procjeni etičnosti istraživanja
Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice Senata
Senat jednoglasno i bez primjedbi usvaja zapisnik 17. sjednice Senata.
Ad. 2. Financijski izvještaj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2017. godinu
Prorektorica za upravljanje resursima prof.dr.sc. Lorena Mošnja-Škare izvještava o najznačajnijim
razlikama smanjenja i povećanja rashoda i prihoda.
Prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare da je riječ ravnatelju Studentskog centra Miodragu Čerini,
dipl. politologu koji izvješćuje da Studentski centar posluje pozitivno. Prihodi u 2017. godini su
iznosili oko 13.500.000,00 kuna, dok su rashodi bili nešto manji od 13.000.0000,00 što znači da je
Studentski centar 2017. godinu završio s oko 570.000,00 kuna u plusu.
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi
Odluku o usvajanju godišnjeg financijskog izvještaja i izvršenju financijskog plana za 2017. godinu
Odluku o potvrđivanju Odluka o utvrđivanju konačnog iznosa za rashode poslovanja odobrene u
Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli i to za rashode za zaposlene, materijalne rashode i ostale rashode u 2017. godini
Odluku o potvrđivanju Odluka o utvrđivanju okvirnog iznosa za rashode poslovanja odobrene u
Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu za redovnu djelatnost Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli i to za rashode za zaposlene, materijalne rashode i ostale rashode za 2018. godinu
Ad. 3. Pokretanje postupka za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja
Dobrile u Pulu
Rektor prof.dr.sc. Alfio Barbieri predstavlja prijedlog za donošenje Odluke o pokretanju postupka
za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta obzirom da je doc.art. Laura Čuperjani postala članicom
Senata čime je prestalno njezino članstvo u Sveučilišnom savjetu.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o postupku kandidiranja i izbora člana Sveučilišnog savjeta iz redova nastavnika u
znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju.
Ad. 4. Izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri utvrđuje da su na listi kandidata za izbor jednog člana
Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli koju je sastavilo Povjerenstvo po proteku roka
za prijavu sljedeći nastavnici: izv. prof. dr. sc. Afrić Rakitovac Kristina, izv. prof. dr. sc. Duda Igor
i doc. dr. sc. Moscarda Mirković Eliana te da je glasovanje javno.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi

Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u
Puli na način da se umjesto prof.dr.sc. Marinka Škare u Sveučilišni savjet imenuje doc.dr.sc. Eliana
Moscarda Mirković.
Ad. 5. Dopuna Odluke o imenovanju članova Odbora za financijsko poslovanje za mandatno
razdoblje od 2017. godine do 2019. godine

Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri predstavlja prijedlog Odluke kojom se dopunjuje članstvo u
Odboru za financijsko poslovanje Sveučilišta predstavnicima Filozofskog fakulteta i Fakulteta za
interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije. Prijedlog je da se doc. dr. sc. Marko Ljubešić
imenuje za predstavnika Filozofskog fakulteta, a doc. dr. sc. Sandro Cergna za predstavnika
Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o dopuni Odluke o imenovanju članova Odbora za financijsko poslovanje za mandatno
razdoblje od 2017. do 2019. godine
Ad. 6. Imenovanje članova Glavnog odbora za kvalitetu
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri predstavlja prijedlog Odluke o imenovanju članova Glavnog
odbora za kvalitetu na Sveučilištu.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o imenovanju članova Glavnog odbora za kvalitetu
Ad. 7. Imenovanje članova Odbora za nastavu i studente
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri predstavlja prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za
nastavu i studente na Sveučilištu.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o imenovanju članova Odbora za nastavu i studente
Ad. 8. Potvrda izbora pročelnika Odjela za prirodne i zdravstvene studije doc. dr. sc. Maura
Štifanića
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri predstavlja prijedlog Odluke o potvrdi izbora pročelnika Odjela
za prirodne i zdravstvene studije doc. dr. sc. Maura Štifanića.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o potvrđivanju izbora doc. dr. sc. Maura Štifanića za pročelnika Odjela za prirodne i
zdravstvene studije, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za mandatno razdoblje od 1. ožujaka 2018. do
29. veljače 2020. godine
Ad. 9. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju
prof. dr. sc. Klare Buršić-Matijašić

Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri utvrđuje da je Vijeće Filozofskog fakulteta donijelo Odluku o
izboru dr. sc. Klare Buršić-Matijašić u znanstveno nastavno-zvanje i na radno mjesto redovite
profesorice u trajnom zvanju.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o potvrđivanju izbora dr. sc. Klare Buršić-Matijašić u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto redovite profesorice – trajno zvanje za znanstveno područje humanističke znanosti,
znanstveno polje arheologija, znanstvena grana prapovijesna arheologija na Sveučilištu Jurja
Dobrile u Puli, Filozofski fakultet.
Ad. 10. Izvješće o radu i poslovanju dekanice Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Klare BuršićMatijašić za razdoblje od 1. listopada 2016. godine do 30. rujna 2017. godine
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju dekanice Filozofskog fakulteta, prof. dr. sc.
Klare Buršić-Matijašić za razdoblje od 1. listopada 2016. do 30. rujna 2017. godine.
Ad. 11. Suglasnost rektoru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za raspolaganje nekretninama
Prof. dr. sc. Loreni Mošnja-Škare, prorektorica za upravljanje resursima izvješćuje da se radi o
nekretninama na kojima će se graditi novi paviljoni studentskog doma i za koje je suglasnost
rektoru već dana. Međutim, tijekom projektiranja ukazala se potreba da se dio nekretnine (9
kvadrata) koja je u vlasništvu Sveučilišta pripoji nekretninama koje su u vlasništvu bolnice, ali na
kojima je u korist Sveučilišta osnovano pravo građenja, a kako bi se sve zajedno objedinile u jednu
parcelu. Da bi se navedenih 9 kvadrata cjepalo iz postojeće nekretnine potrebno je izraditi
parcelacijski elaborat. Ovim prijedlogom se daje suglasnost rektoru da se navedenih 9 kvadrata
cijepa iz nekretnine u vlasništvu Sveučilišta i prenese u vlasništvo bolnici, a kako bi se spojilo s još
tri nekretnine na kojima će se graditi novi paviljoni studentskog doma.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o davanju ovlasti rektoru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfio Barbieri za:
- potpisivanje parcelacijskog elaborata na temelju kojeg će se nekretnina označena kao k.č.br.zgr.
1261/6 k.o. Pula (u vlasništvu Sveučilišta) cijepati na dvije nove nekretnine od kojih će jedna biti
površine 9 m²
- sklapanje ugovora o darovanju novoformirane nekretnine (površine 9 m²) Općoj bolnici Pula.
Ad. 12. Odluka o dopuni Odluke o visini školarine na poslijediplomskim sveučilišnim
studijima (doktorski studiji) i poslijediplomskim specijalističkim studijima na Sveučilištu
Jurja Dobrile u Puli
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ prof. dr. sc. Nevenki Tatković, prorektorici za studente,
obrazovne programe i suradnju koja izvješćuje da će visina školarine za poslijediplomski sveučilišni
(doktorski) studij Nove paradigme obrazovanja iznositi 17.000,00 kuna po godini.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o dopuni Odluke o visini školarine na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorski
studiji) i poslijediplomskim specijalističkim studijima na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Ad. 13. Odluka o održavanju konzultativne nastave
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri izvješćuje da se Odlukom predlaže izvođenje konzultativne
nastave onih kolegija na koje je upisano četiri studenta ili manje, a nastava u punom nastavnom
opterećenju bi se izvodila u svim slučajevima kad je na kolegij upisano pet studenta i više.
Navedeno se ne bi odnosilo na one specifične kolegije na kojima je predviđena individualna
nastava.
Nakon provedene rasprave Senat jednoglasno donosi
Odluku o održavanju nastave u punom nastavnom opterećenju ili konzultativnom obliku
I.
Kolegiji koji se izvode na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a na koje je upisano pet (5) ili više
studenata izvode se u punom nastavnom opterećenju.
Kolegiji koji se izvode na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, a na koje je upisano manje od pet (5)
studenata izvode se u konzultativnom obliku, odnosno u opsegu 30% pune satnice.
II.
Odredbe prethodne točke ne primjenjuje se na specifične kolegije koji zahtijevaju izvođenje nastave
individualnog tipa na studijima u području biomedicine i zdravstva i umjetničkom području.
Ad. 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje slabijeg socioekonomskog statusa studenata koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ Greti Terman koja navodi da se predloženim izmjenama
bolje definira „zajedničko kućanstvo“. Pojam je usklađen s definicijom propisanom u Pravilniku o
dodjeli stipendija studentima slabijeg imovinskog statusa koja se dodjeljuje na državnoj razini.
Nadalje, u odluci su sad točno navedeni neoporezivi prihodi koji ulaze u obračun prilikom izračuna
prosječnog mjesečnog prihoda po članu kućanstva. Dodaje se i odredba da će se svim studentima na
posljednjem mjestu rang liste s jednakim brojem bodova dodijeliti potpora te je dodano da će se
studentima koji pošalju prigovor na isti u određenom roku poslati odgovor.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za utvrđivanje slabijeg socio-ekonomskog
statusa studenata koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
Ad. 15. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o studiranju
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ prof. dr. sc. Nevenki Tatković, prorektorici za studente,
obrazovne programe i suradnju koja izvješćuje da se predložene dopune Pravilnika odnose na
polaganje ispita osmi put pred povjerenstvom. Radi se o komisijskom ispitu na koji se ne može
podnijeti prigovor.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Pravilnik o dopunama Pravilnika o studiranju

Ad. 16. Odluka o visini iznosa mjesečne stipendije za izvrsne studente Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli u akademskoj godini 2017./2018.
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri izvješćuje da se visina stipendije za izvrsne studente u
akademskoj godini 2017./2018. utvrđuje u iznosu od 500,00 kuna mjesečno.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi Odluku o visini iznosa stipendije
Ad. 17. Ovlaštenje rektoru za oročenje sredstava
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o davanju suglasnosti rektoru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prof. dr. sc. Alfiju
Barbieriju za kratkoročno oročavanje sredstava depozita.
Ad. 18. Predlaganje kandidata za predsjednika i osam članova Nacionalnog vijeća za znanost,
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
Prof. dr. sc. Alfio Barbieri utvrđuje da Sveučilište za članove Nacionalnog vijeća za znanost i
visoko obrazovanje i tehnološki razvoj predlaže dvoje kandidata i to prof. dr. sc. Marinka Škaru i
prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o prijedlogu dr. sc. Marinka Škare, redovitog profesora u trajnom zvanju za kandidata za
predsjednika i osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj.
i
Odluku o prijedlogu dr. sc. Elis Deghenghi Olujić, redovite profesorice u trajnom zvanju za
kandidata za predsjednika i osam članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i
tehnološki razvoj.
Ad. 19. Izmjena Pravilnika o međunarodnoj Mobilnosti
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ Greti Terman koja izvješćuje da se u Pravilniku o
međunarodnoj mobilnosti mijenja odredba koja se odnosi na stipendije, a koje stipendije sastavnice
mogu dodijeliti studentima s odobrenom međunarodnom mobilnosti. Naime, svaka sastavnica može
raspisati natječaj za dodjelu stipendija studentima kojima je odobrena mobilnost, a odlaze u države
u kojima su troškovi života veći od sredstava dobivenih kroz Erasmus + ili Ceepus program. Kako
je do sada uvijek bio veći broj stipendija nego studenta nema potrebe da se u takvim slučajevima
natječaj raspisuje i provodi.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti
Ad. 20. Pravilnik o procjeni etičnosti istraživanja
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ prof. dr. sc. Marinku Škare, prorektoru za istraživanje,
umjetnost i suradnju koji izvješćuje da se prilikom prijave znanstvenih projekata, a danas sve više i
kod objave radova u časopisima traži dostava potvrde o etičnosti istraživanja. Donošenjem

Pravilnika koji se predlaže, Sveučilište bi moglo izdavati takve potvrde, a kako ne bi došlo do
zastoja kod prijave projekata ili publiciranja radova.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Pravilnik o procjeni etičnosti istraživanja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Ad. 21. Razno
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri moli da se kvote za upis studenata u prvu godinu studija, posebno
u ljetnom roku, svedu na realne okvire, jer nas nepopunjene kvote dovode u ozbiljne probleme
prema Ministarstvu. Kvote se uvijek naknadno mogu povećati u slučaju potrebe.
Prof. dr. sc. Lorena Mošnja-Škare informira da je dan ranije održan seminar za administrativno
osoblje i sve čelnike sastavnica na temu zaštite osobnih podataka. S obzirom da 25. svibnja 2018.
godine stupa na snagu Uredba EU za zaštitu osobnih podataka s rigoroznim mjerama moli čelnike
da prenesu nastavnicima kratke informacije sa seminara, u smislu što se novoga Uredbom očekuje
te da se upozore nastavnici na moguće potencijalne posljedice ako se nečiji osobni podaci ne
poštuju ili iznose javno na bilo koji način

Sjednica je završila u 14.00 sati.

