SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI
Zagrebačka 30, 52100 Pula

35. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI
održana u petak 19. veljače 2015. godine

Početak sjednice 12.00 sati
Završetak sjednice 13.35 sati
DNEVNI RED
1. Potvrđivanje zapisnika 34. sjednice Senata
2. a) Godišnji financijski izvještaj za 2014. g.
b) Izvršenje financijskog plana za 2014. g.
Senat jednoglasno donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja
I.
Prihvaća se godišnji financijski izvještaj Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2014. godinu.
II.
Godišnji financijski izvještaj čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
i
ODLUKU
o prihvaćanju izvršenja financijskog plana
I.
Prihvaća se izvršenje financijskog plana Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2014. godinu.
II.
Izvršenje financijskog plana čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
c) Financijski izvještaj Studentskog zbora za 2014. g.
Senat jednoglasno donosi:
ODLUKU
o prihvaćanju financijskog izvještaja
Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli
I.
Prihvaća se financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2014. godinu.
II.

Financijski izvještaj Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli čini sastavni dio ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. a) Donošenje Odluke o utvrđenju konačnog iznosa za tekuće donacije u 2014. g.
b) Donošenje Odluke o utvrđenju konačnih troškova poslovanja u 2014. g.
c) Donošenje Odluke o utvrđenju konačnog iznosa troškova plaća, materijalnih prava i
naknada za rad u 2014. g.
Senat jednoglasno donosi:

ODLUKU
o potvrđivanju odluka o utvrđenju konačnih iznosa u 2014. godini
I.
Potvrđuju se odluke rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prof. dr. sc. Alfija Barbierija kojim su
utvrđeni konačni iznosi za tekuće donacije u 2014. godini, troškove poslovanja u 2014. godini i iznosi
troškova plaća, materijalnih prava i naknada za rad u 2014. godini.
II.
Odluke rektora iz prethodnog stavka su prilog ove Odluke.
4. a) Donošenje Odluke o utvrđenju okvirnog iznosa za tekuće donacije za 2015.g.
b) Donošenje Odluke o utvrđenju okvirnih troškova poslovanja za 2015. g.
c) Donošenje Odluke o utvrđenju okvirnog iznosa troškova plaća, materijalnih prava i
naknada za rad za 2015. g.
Senat jednoglasno donosi:
ODLUKU
o potvrđivanju odluka o utvrđenju okvirnih iznosa u 2015. godini
I.
Potvrđuju se odluke rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, prof. dr. sc. Alfija Barbierija kojim su
utvrđeni okvirni iznosi za tekuće donacije u 2015. godini, troškove poslovanja u 2015. godini i iznosi
troškova plaća, materijalnih prava i naknada za rad u 2015. godini.
II.
Odluke rektora iz prethodnog stavke su prilog ove Odluke.
5. Plan nabave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2015. g.
Senat jednoglasno donosi
ODLUKU
o Planu nabave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2015. godinu
I.
Donosi se Plan nabave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2015. godinu koji čini sastavni dio ove
Odluke.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Izmjene studijskog programa – Učiteljski studij
Senat jednoglasno donosi:
Odluku
I.
Prihvaća se prijedlog izmjena studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog Učiteljskog studija za akademsku godinu 2015./2016. godinu na Sveučilištu Jurja Dobrile
u Puli.
II.
Prijedlog izmjena studijskog programa integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog
Učiteljskog studija čini sastavni dio ove Odluke.
7. Imenovanje voditeljice Centra za kompetencije u obrazovanju
Senat jednoglasno donosi:
ODLUKU
Imenovanju voditeljice Centra za kompetencije u obrazovanju
I.
Voditeljicom Centra za kompetencije u obrazovanju imenuje se prof. dr. sc. Neala Ambrosi Randić.
Mandat voditeljice traje dvije godine od dana donošenja ove Odluke.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
8. Imenovanje Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i sastavljanje pisanog izvješća za
dodjelu počasnog doktorata – Giovanni Radossi, prof.
Senat jednoglasno donosi:
ODLUKU
I.
Imenuju se članovi Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i sastavljanje pisanog izvješća za
dodjelu počasnog doktorata Giovanniju Radossiju, prof., ravnatelju Centra za povijesna istraživanja u
Rovinju, u sljedećem sastavu:
1. prof. dr. sc. Robert Matijašić, predsjednik Stručnog povjerenstva
2. akademik Goran Filipi, član
3. professor emeritus Miroslav Bertoša, član.
II.
Pisano izvješće s ocjenom prijedloga za dodjelu počasnog doktorata dostavlja se Senatu Sveučilišta, a
sve sukladno Pravilniku iz uvoda.
III.
Prilozi ove Odluke su prijedlog Odjela za humanističke znanosti, temeljito obrazloženje i popis
objavljenih stručnih i znanstvenih radova.
9. Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora
10. Imenovanje 2 člana Upravnog vijeća Studentskog centra

Senat jednoglasno donosi:
ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Studentskog centra Pula
I.
Članovima Upravnog vijeća Studentskog centra Pula, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli imenuju se izv.
prof. dr. sc. Lina Pliško i doc. dr. sc. Dean Sinković.
II.
Mandat članova Upravnog vijeća traje dvije godine.
III.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
11. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu nastupnog predavanja
Senat jednoglasno donosi
ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva za provedbu nastupnog predavanja
Imenuje se Stručno povjerenstvo za provedbu nastupnog predavanja pristupnika dr. sc. Nikole
Vojnovića za izbor u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docent, interdisciplinarna
područja znanosti, znanstveno polje geografija, znanstvene grana društvena geografija, u sljedećem
sastavu:
1. prof. dr. sc Zoran Curić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – predsjednik
povjerenstva,
2. prof. dr. sc. Rade Knežević, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci –
član povjerenstva
3. izv. prof. dr. sc. Vuk Tvrtko Opačić, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – član
povjerenstva.
12. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu studentskog natječaja – studentski
programi
Senat jednoglasno donosi:
ODLUKU
o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu natječaja
I.
Članovima Povjerenstva za provedbu natječaja i vrednovanje prijava na natječaj za financiranje
studentskih programa imenuju se:
- doc. mr. art. Franko Božac
- doc. dr. sc. Dean Sinković
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
13. Razno

