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Na 22. sjednici Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, održanoj 18. srpnja 2013. 

godine prihvaćeni su Izvedbeni planovi nastave za akademsku godinu 2013./2014. 

uz obvezu ispravka uočenih pogrešaka u roku od 24 sata i utvrñivanja nositelja svih 

kolegije najkasnije do 15. listopada 2013. godine. 

Odlukom je osnovana sastavnica Sveučilišta pod nazivom: Centar za kompetencije u 

obrazovanju, za izvoñenje programa u području kompetencija u obrazovanju, i to: 

Edukacijskog paketa za studente Sveučilišta i Programa stjecanja pedagoških 

kompetencija za vanjske korisnike. 

Senatu je predstavljeno financijsko izvješće za razdoblje od siječnja do lipnja 2013. 

godine te je prihvaćeno izvješće o radu i poslovanju pročelnice Odjela za studij na 

talijanskom jeziku prof. dr. sc. Elis Deghenghi Olujić za prvu godinu pročelničkog 

mandatnog (mandatno razdoblje od 2012. godine do 2014. godine). 

Izv. prof. dr. sc. Valnea Delbianco potvrñena je za pročelnicu Odjela za humanističke 

znanosti, a prof. mr. art. Bashkim Shehu za pročelnika Odjela za glazbu za mandatno 

razdoblje od 1. listopada 2013. godine do 30. rujna 2015. godine. 

Senat je potvrdio odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta ekonomije i turizma «Dr. Mijo 

Mirković» o izboru u trajno zvanje prof. dr. sc. Lorene Mošnja-Škare i prof. dr. sc. 

Marinka Škare.  

Donesena je Odluka o ispunjavanju uvjeta jednog kandidata u postupku stjecanja 

doktorata znanosti i podobnosti teme disertacije te Odluka o imenovanju 

Povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije za jednog kandidata. Imenovano je 

Stručno povjerenstvo za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto višeg asistenta 

na preddiplomskom sveučilišnom studiju Znanost o moru te Stručno povjerenstvo za 

izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta za sveučilišni studij Kultura i turizam. 



U obliku obavijesti, Senat je primio na znanje da je povodom završetka nastave, 

Odjel za odgojne i obrazovne znanosti organizirao je rekreativni dan na Fratarskom 

otoku, te da je SRCE Sveučilištu dodijelilo certifikat o usklañenosti s normama 

sustava AAI@EduHr.  

Isto tako, izviješteno je da je Sabor Republike Hrvatske izglasao Zakon o izmjenama 

i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čiji konačni 

tekst će biti poznat nakon objave u «Narodnim novinama» dok je Ustavni sud 

Republike Hrvatske donio Odluku kojom se ukida Pravilnik o uvjetima za izbor u 

znanstvena zvanja. 

Prorektorica je predstavila broj prijava za upis po svakom studijskom programu na 

današnji dan.  

 

 

 


