SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI

Zaključak 21. sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
održane u srijedu 31. listopada 2018. godine

Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli rektor prof.dr.sc. Alfio Barbieri
sazvao je 21. 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 20. sjednice Senata
Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora dr. sc.
Roberta Zenzerovića
Financijski izvještaj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje
- od siječnja do lipnja 2018. godine
- od siječnja do rujna 2018. godine
Potvrda izbora izv. prof. dr. sc. Giorgia Sinkovića za dekana Fakulteta informatike
Izvješće o radu i poslovanju dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Mirjane
Radetić-Paić
Imenovanje stručnog povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata
Davanje suglasnosti za osnivanje Centra za istraživanje povijesti stanovništva sjevernog
Jadrana
Pokretanje postupka za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta
Dopuna Odluke o imenovanju članova Odbora za znanstveni i umjetnički rad
Izmjena Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
a) Prijedlog članova Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za Studentski zbor
b) Prijedlog članova Povjerenstva za prigovore za provođenje izbora za Studentski zbor
Izmjena Odluke o osnivanju Sveučilišnog centra za razvoj karijera
Obavijest i informacije o novom ciklus u programskog financiranja javnih visokih učilišta u
RH u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., i 2021./2022.
Mentori studentima u nastavi
Izmjene Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Program cjeloživotnog obrazovanja – Tečaj japanskog jezika za građane
Razno
- Informacije o upisanim studentima u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih
studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli

Dnevni red je jednoglasno usvojen.
Ad. 1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Senata
Senat jednoglasno i bez primjedbi prihvaća zapisnik 20. sjednice Senata Sveučilišta Jurja
Dobrile u Puli.

Ad. 2. Potvrda izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora dr.
sc. Roberta Zenzerovića
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću
Odluku o potvrdi izbora dr. sc. Roberta Zenzerovića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno
mjesto redovitog profesora iz znanstveno područje društvene znanosti, znanstveno polje ekonomija,
znanstvena grana računovodstvo na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma
„Dr. Mijo Mirković“.
Ad. 3. Financijski izvještaj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje
- od siječnja do lipnja 2018. godine
- od siječnja do rujna 2018. godine
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeće odluke:

Odluku o prihvaćanju financijskog izvještaja i izvršenja financijskog plana(od siječnja do lipnja
2018. godine)
Odluku o prihvaćanju financijskog izvještaja i izvršenja financijskog plana(od siječnja do rujna
2018. godine)
Ad. 4. Potvrda izbora izv. prof. dr. sc. Giorgia Sinkovića za dekana Fakulteta informatike
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku o potvrdi izbora izv. prof. dr. sc. Giorgia Sinkovića za dekana Fakulteta informatike
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za mandatno razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2020.
godine.
Ad. 5. Izvješće o radu i poslovanju dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti
Mirjane Radetić-Paić
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne
znanosti, izv. prof. dr. sc. Mirjane Radetić-Paić za razdoblje od 17. veljače 2017. godine do 24.
veljače 2018. godine.
Ad. 6. Imenovanje stručnog povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata
Senat jednoglasno i bez primjedbi donosi sljedeću
Odluku o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i sastavljanje pisanog
izvješća za dodjelu počasnog doktorata mr. sc. Jakovu Jelinčiću arhivskom savjetniku u miru
Ad. 7. Davanje suglasnosti za osnivanje Centra za istraživanje povijesti stanovništva
sjevernog Jadrana
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću

Odluku o davanju prethodne suglasnosti Filozofskom fakultetu za osnivanje „Centra za istraživanje
povijesti stanovništva sjevernog Jadrana“ pri Filozofskom fakultetu.
Ad. 8. Pokretanje postupka za izbor jednog člana Sveučilišnog savjeta
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću
Odluku o postupku kandidiranja i izbora člana Sveučilišnog savjeta
Ad. 9. Dopuna Odluke o imenovanju članova Odbora za znanstveni i umjetnički rad
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću
Odluku o dopuni odluke o imenovanju članova Odbora za znanstveni i umjetnički rad
Ad. 10. Izmjena Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u
Puli
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri objašnjava prijedlog promjene u Pravilniku o stegovnoj
odgovornosti studenta, kojim se predlaže izmjena načina imenovanja članova Stegovnog
povjerenstva.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stegovonoj odgovornosti studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Ad. 11. a) Prijedlog članova Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za Studentski zbor
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri utvrđuje da je potrebno provesti izbore za Studentski zbor
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te imenovati Izborno povjerenstvo i Povjerenstvo za prigovore koji
sudjeluju u postupku izbora. Članove navedenih povjerenstvava predlažu na sjenici Senata čelnici
sastavnica.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o imenovanju Izbornog povjerenstva za provođenje izbora za Studentski zbor
Ad. 12. b) Prijedlog članova Povjerenstva za prigovore za provođenje izbora za Studentski
zbor
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o imenovanju Povjerenstva za prigovore za provođenje izbora za Studentski zbor
Ad. 13. Izmjena Odluke o osnivanju Sveučilišnog centra za razvoj karijera
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri utvrđuje da se u Odluci o osnivanju Sveučilišnog centra za
razvoj karijera mijenja naziv samog Centra na način da se riječ „sveučilišni“ briše.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću:
Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Sveučilišnog centra za razvoj karijera

Naziv Odluke o osnivanju Sveučilišnog centra za razvoj karijera (KLASA: 003-08/17-02/27,
URBROJ: 380-01-17-1) od 30. lipnja 2017. godine mijenja se i glasi: „Odluka o osnivanju Centra
za razvoj karijera“.
Ad. 14. Obavijest i informacije o novom ciklus u programskog financiranja javnih visokih
učilišta u RH u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.
Po provedenoj raspravi Senat jednoglasno donosi
Odluku o odabiru pokazatelja kojima se ostvaruju specifični institucijski ciljevi i osigurava dodatno
financiranje tzv. financiranje temeljeno na rezultatima u okviru Programskih ugovora:
- usklađenost studijskih programa sa standardima kvalifikacija iz Registra Hrvatskog
kvalifikacijskog okvira,
- udio dolaznih međunarodnih studenata (dolazna mobilnost studenata) i
- povećanja broja znanstvenih autorskih knjiga s međunarodnom recenzijom.
Ad. 15. Mentori studentima u nastavi
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri predstavlja prijedlog odluke o imenovanju mentora
studentima u nastavi.
Prof. dr. sc. Nevenka Tatković, prorektorica za studente, obrazovne programe i suradnju
dodaje da se radi o jednoj od predloženih mjera za poboljšanje prolaznosti, prohodnosti i daje
završnosti na našem Sveučilištu.
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Znanstveno-nastavne sastavnice i umjetničko-nastavna sastavnice (dalje: sastavnice) mogu
imenovati voditelje studentima na preddiplomskoj i diplomskoj razini (studentski voditelji) koji
pomažu studentima u studiju te prate njihov rad i postignuća.
Ad. 16. Izmjene Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Nakon provedene rasprave Senat većinom od trinaest (13) glasova za, s tri (3) suzdržana glasa i
jednim (1) glasom protiv donosi
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
Ad. 17. Program cjeloživotnog obrazovanja – Tečaj japanskog jezika za građane
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi
Odluku o osnivanju programa cjeloživotnog obrazovanja Japanski jezik za građane (jednogodišnji
program) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.
Ad. 18. Razno
- Informacije o upisanim studentima u prvu godinu preddiplomskih i diplomskih
studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ prof. dr. sc. Nevenki Tatković koja izvješćuje o
provedenim upisima u akademsku godinu 2018./2019. Održana su tri upisna roka u prvu godinu
preddiplomskih studija i dva upisna roka u prvu godinu diplomskih studija.

Sveukupno je na Sveučilište upisan 3451 student, ali je određeni broj zamolbi još u rješavanju. Ove
godine je upisano 380 studenata manje od predviđene kvote, o čemu je potrebno voditi računa
prilikom donošenja kvote za sljedeću godinu.

