
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 

Zagrebačka 30, 52100 Pula 

 

37. SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

održana u četvrtak 11. lipnja 2015. godine 

 

Početak sjednice 12.00 sati 

Završetak sjednice 13.40 sati 

 

DNEVNI RED 

1. Potvrđivanje Zapisnika s 36. sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile 

u Puli  

2. Potvrda izbora dekanice Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo 

Mirković“ 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Danijele Križman Pavlović za dekanicu Fakulteta ekonomije 

i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za mandatno razdoblje od 1. 

listopada 2015. do 30. rujna 2017. godine. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

3. Potvrda izbora pročelnice Odjela za humanističke znanosti 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Potvrđuje se izbor prof. dr. sc. Klare Buršić-Marijašić za pročelnicu Odjela za 

humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za mandatno razdoblje od 1. 

listopada 2015. do 30. rujna 2017. godine. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

4. Potvrda izbora dekana Muzičke akademije u Puli 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 



Potvrđuje se izbor prof. mr. art. Bashkima Shehua za dekana Muzičke akademije u Puli 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za mandatno razdoblje od 1. listopada 2015. do 30. rujna 

2017. godine. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

5. Potvrda imenovanja ravnatelja Studentskog centra Pula 

 

Senat jednoglasno  donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Potvrđuje se imenovanje Miodraga Čerine, diplomiranog politologa iz Pule za ravnatelja 

Studentskog centra Pula. 

Ravnatelj Studentskog centra Pul imenuje se na razdoblje od 4 godine. 

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama studijskih programa 

 

Senat većinom od trinaest (13) glasova za, uz jedan (1) suzdržani glas, donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaćaju se izmjene i dopune studijskih programa za akademsku godinu 2015./2016. 

na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. 

 

II. 

Izmjene i dopune čine sastavni dio ove odluke. 

 

7. a) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Izbornog povjerenstva i 

njihovih zamjenika – provođenje izbora za Studentski zbor 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Predlažu se: 

1. Doc. mr. art. Franko Božac 

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. Vladimir Gorup 

2. Dr. sc. Sandro Cergna, viši asistent 

za zamjenike članova Izbornog povjerenstva iz točke I. ove Odluke. 

                                                                                                        

Obrazloženje: 



Sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, izborno 

povjerenstvo za provođenje izbora za studentski zbor ima pet članova. Tri člana 

povjerenstva i njihove zamjenike predlaže studentski zbor, a dva člana povjerenstva i 

njihove zamjenike predlaže senat sveučilišta iz reda nastavnog osoblja. Izborno 

povjerenstvo imenuje biračke odbore i utvrđuje popise birača. Izbore za studentski zbor 

raspisuje rektor sveučilišta te imenuje članove izbornog povjerenstva. Mandat 

Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli u postojećem sazivu traje do 30. rujna 

2015. godine. Sukladno navedeno, odlučeno je kao u izreci. 

 

b) Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za prigovor i 

njihovih zamjenika – provođenje izbora za Studentski zbor 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Predlažu se: 

1. Isabella Matticchio 

2. Ivan Šverko 

3. Boris Pein 

za članove Povjerenstva za prigovore za provođenje postupka izbora za dva člana 

Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

II. 

Predlažu se: 

1. Adriana Galant 

2. Katarina Gerometta 

3. Dr. sc. Martina Damiani 

za zamjenike članova Povjerenstva za prigovore iz točke I. ove Odluke.  

                                                                                                               

Obrazloženje 

Sukladno Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, prigovori na 

tijek i rezultate izbornog postupka prilikom izbora za studentski zbor podnose se 

povjerenstvu za prigovore na razini sveučilišta. Povjerenstvo za prigovore ima pet 

članova. Dva člana povjerenstva i njihove zamjenike iz redova studenata predlaže 

studentski zbor, a tri člana povjerenstva i njihove zamjenike predlaže senat sveučilišta. 

Izbore za studentski zbor raspisuje rektor sveučilišta te imenuje članove izbornog 

povjerenstva. Rektor imenuje i članove povjerenstva za prigovore. 

 

8. Osnivanje sveučilišnih odjela na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

 

Senat, nakon provedene donosi: 

 

ODLUKU 

o osnivanju Odjela za interdisciplinarne prirodne i zdravstvene studije 

 

I. 

Osniva se znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem 

tekstu: Sveučilište) pod nazivom: Odjela za interdisciplinarne prirodne i zdravstvene 

studije (u daljnjem tekstu: Odjel), sa sjedištem u Puli, Zagrebačka 30.  



Odjel sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Sveučilišta i svojim nazivom, a pravne 

poslove poduzima u ime i za račun Sveučilišta.  

 

II. 

Znanstveno-nastavna sastavnica sudjeluje u organizaciji i izvedbi studijskih programa te 

razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednom znanstvenom polju ili 

interdisciplinarnom znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija. 

 

III. 

Elaborat o opravdanosti statusnih promjena i osnivanju Odjela (u daljnjem tekstu: 

Elaborat) sadrži znanstvenu, odnosno umjetničku, stručnu, kadrovsku i prostornu 

opravdanost osnivanja i čini sastavni dio ove Odluke. 

Djelokrug rada, način financiranja i radnopravni status nastavnika i suradnika na Odjelu 

uređuje se sukladno priloženom Elaboratu i Mišljenju Povjerenstva. 

Rektor će imenovati vršitelja dužnosti pročelnika Odjela najduže na 6. mjeseci, u kojem 

se roku mora organizirati izbor pročelnika.  

IV. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

o dopuni Odluke o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provođenja 

statusnih promjena 

I. 

U točki I. Odluke Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli o imenovanju povjerenstva za 

utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih promjena od 28. travnja 2015. godine 

(KLASA: 003-08/15-02/29, URBROJ: 380-01-15-1), dodaje se novi stavak koji glasi: 

„Zamjenskim članom povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih 

promjena imenuje se doc. dr. sc. Mirjana Radetić Paić“. 

  

II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

o osnivanju Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije 

I. 

Osniva se znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem 

tekstu: Sveučilište) pod nazivom: Odjel za informacijsko-komunikacijske tehnologije (u 

daljnjem tekstu: Odjel), sa sjedištem u Puli, Zagrebačka 30.  

Odjel sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Sveučilišta i svojim nazivom, a pravne 

poslove poduzima u ime i za račun Sveučilišta.  

 

II. 

Znanstveno-nastavna sastavnica sudjeluje u organizaciji i izvedbi studijskih programa te 

razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednom znanstvenom polju ili 

interdisciplinarnom znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija. 

 



III. 

Elaborat o opravdanosti statusnih promjena i osnivanju Odjela (u daljnjem tekstu: 

Elaborat) sadrži znanstvenu, odnosno umjetničku, stručnu, kadrovsku i prostornu 

opravdanost osnivanja i čini sastavni dio ove Odluke. 

Djelokrug rada, način financiranja i radnopravni status nastavnika i suradnika na Odjelu 

uređuje se sukladno priloženom Elaboratu i Mišljenju Povjerenstva. 

Rektor će imenovati vršitelja dužnosti pročelnika Odjela najduže na 6. mjeseci, u kojem 

se roku mora organizirati izbor pročelnika.  

 

IV. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

9. Odluka o izboru članova Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

 

Senat jednoglasno donosi sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

(1) Prihvaća se Izvješće Središnjeg povjerenstva za izbor članova Senata Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli (dalje: Senat) o rezultatima provedenih izbora od 3. lipnja 2015. godine 

(KLASA: 003-08/15-02/14, URBROJ: 302-01-15-34), potvrđuju provedeni izbori i 

utvrđuju rezultati istih. 

(2) Izvješće Središnjeg povjerenstva o rezultatima provedenih izbora sastavni je dio ove 

Odluke. 

(3) Članovi Senata izabrani su na mandatno razdoblje od 2015. godine do 2019. godine. 

(4) Mandat izabranim članovima Senat počinje teći 15. lipnja 2015. godine i traje do 15. 

lipnja 2019. godine. 

 

II. 

(1) Za članove Senata izabrani su: 

 

1. Doc. dr. sc. Dean Sinković, predstavnik područja društvenih znanosti, polje ekonomija  

2. Izv. prof. dr. sc. Robert Zenzerović, predstavnik područja društvenih znanosti, polje 

ekonomija, 

3. Prof. dr. sc. Marija  Bušelić, predstavnica područja društvenih znanosti, polje 

ekonomija, 

4. Doc. dr. sc. Oliver Radolović, predstavnik područja društvenih znanosti, ostala polja, 

5. Izv. prof. dr. sc. Ivan Jurković, predstavnik područja humanističkih znanosti 

6. Izv. prof. dr. sc. Lina Pliško, predstavnica područja humanističkih znanosti, 

7. Doc. dr. sc. Mauro Štifanić, predstavnik područja prirodnih znanosti, 

8. Doc. dr. sc. Nikola Vojnović, predstavnika područja interdiciplinarsnih znanosti, 

9. Izv. prof. mr. art. Mirjana Grakalić, predstavnica umjetničkog područja, 

10. Mr. sc. Snježana Močinić, viši predavač, predstavnica nastavnih zvanja, 

11. Dr. sc. Robert Kurelić, predstavnik suradničkih zvanja,  

12. Kristina Alviž Rengel, mag. prim. educ. predstavnica zaposlenika izvan nastave i 

13. Roberta Kontošić, predstavnica studenata poslijediplomskih studija. 

 



(2) Članovi Senata temeljem Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje: Statut) su 

rektor, čelnici znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta, ravnatelj Studentskog centar 

i voditelj Sveučilišne knjižnice. 

(3) Osobama iz prethodnog stavka mandat prestaje ako prestane njihov mandat na 

navedenim položajima, odnosno radnim mjestima. 

(4) Članovi Senata su i dva predstavnika studenata preddiplomskih i diplomskih 

sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i 

preddiplomskog stručnog studija na Sveučilištu. 

(5) Mandat predstavnicima studenata u Senatu i njegovo trajanje regulirano je posebnim 

propisima. 

 

III. 

(1) Mandat predstavnika nastavnih, odnosno suradničkih zvanja prestaje ako isti budu 

izabrani u znanstveno-nastavno odnosno umjetničko-nastavno zvanje. 

(2) Mandat članu Senata može prestati i na druge načine utvrđene Statutom. 

(2) Umjesto člana Senata kojemu prestane mandat bira se novi predstavnik s mandatom 

do isteka mandata tekućeg saziva Senata. 

 

IV. 

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. 

 

10. a) Odluka o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija Japanski 

jezik i kultura (jednopredmetni) 

b) Odluka o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija Japanski 

jezik i kultura (dvopredmetni) 

 

Senat jednoglasno donosni sljedeće: 

 

ODLUKU 

Osniva se preddiplomski sveučilišni studijski program Japanski jezik i kultura 

(jednopredmetni). 

 

Nositelj studijskog programa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Izvođač studijskog programa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

 

Studijski program traje tri (3) godine i njegovim završetkom se stječe 180 ECTS bodova. 

 

Završetkom studijskog programa stječe se akademski naziv: sveučilišni/a 

prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) japanskog jezika i kulture. 

 

Mjesto izvođenja studijskog programa: Pula. 

 

Donošenjem ove Odluke prestaje vrijediti odluka Senata Sveučilišta o Osnivanju 

preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Japanski jezik i kultura od 28. travnja 

2015. godine (KLASA: 003-08/15-02/15, URBROJ: 380-01-15-1). 

 

i 

 

ODLUKU 



Osniva se preddiplomski sveučilišni studijski program Japanski jezik i kultura 

(dvopredmetni). 

 

Nositelj studijskog programa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

Izvođač studijskog programa: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

 

Studijski program traje tri (3) godine i njegovim završetkom se stječe 90 ECTS bodova. 

 

Završetkom studijskog programa stječe se akademski naziv: sveučilišni/a 

prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) japanskog jezika i kulture. 

 

Mjesto izvođenja studijskog programa: Pula. 

 

Donošenjem ove Odluke prestaje vrijediti odluka Senata Sveučilišta o Osnivanju 

preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Japanski jezik i kultura od 28. travnja 

2015. godine (KLASA: 003-08/15-02/15, URBROJ: 380-01-15-1). 

 

11. Razno 


