
SENAT SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI 

Zagrebačka 30, 52100 Pula 

 

2. KONSTITUIRAJUĆA  SJEDNICA SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U 

PULI 

održana u petak,  25. rujna 2015. godine 

 

Početak sjednice 12.00 sati 

Završetak sjednice 14.00 sati 

DNEVNI RED 

1. Potvrđivanje Zapisnika s 1., konstituirajuće sjednice Senat 

2. Kalendar nastave za akademsku godinu 2015./2016. 

 

Senat većinom od osamnaest (18) glasova za, uz jedna (1) suzdržani glas donosi 

sljedeću: 

 

ODLUKU 

 

Prihvaća se Plan nastave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za akademsku godinu 

2015./2016. 

 

Plan nastave sastavni je dio ove Odluke. 

 

3. Rebalans Plana nabave za 2015. Godinu 

 

Senat  jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Prihvaća se rebalans Plana nabave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 2015. godinu. 

 

II. 

Rebalans Plana nabave za 2015. godinu sastavni je dio ove Odluke. 

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja te će ista biti ugrađena u izmjene i dopune 

Financijskog plana. 

 

4. Utvrđivanje vizije misije i strateških ciljeva Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

za razdoblje od 2015 do 2020. Godine 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 



Utvrđuju se vizija, misija i strateški ciljevi Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje od 

2016.-2020. godine 

II. 

Dokument Strategija razvoja, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 2016-2020 Misija, Vizija i 

Vrijednosti čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Dokument Strategija razvoja, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 2016-2020 Misija, Vizija i 

Vrijednosti čini sastavni dio ovog Zapisnika. 

 

 

5. Izmjene Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

 

Senat jednoglasno  donosi: 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od 6.veljače 2013. 

 

Članak 1. 

(1) U Statutu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 

380-13-01-1 od 6. veljače 2013. godine; KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-

01-2 od 27. siječnja 2014. godine; KLASA: 003-08/14-02/54-01, URBROJ: 380-14-01-1 

od 28. ožujka 2014. godine; KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-01-3 od 30. 

rujna 2014. godine; KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-01-01-4 od 22. 

listopada 2014. godine – pročišćeni tekst; KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-

14-01-5 od 27. studenog 2014. godine; KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-14-

01-6 od 19. prosinca 2014. godine; KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ: 380-01-15-6 

od 28. travnja 2015. godine; KLASA: 003-05/13-01/02-01, URBROJ 380-01-15-11 od 7. 

srpnja 2015. godine; KLASA: 003-05/13-02/02-01, URBROJ: 380-01-15-12 od 24. 

kolovoza 2015. godine – pročišćeni tekst) u članku 40. stavak 1. mijenja se i glasi:  

„(1) Za dekana fakulteta (u daljnjem tekstu: dekan) može biti izabran nastavnik 

Sveučilišta u znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju redovitog ili 

izvanrednog profesora u radnom odnosu s najmanje 50% radnog vremena.“ 

(2) Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: 

„(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka na fakultetu na kojima je u radnom odnosu s 

najmanje 50% radnog vremena zaposleno manje od 5 nastavnika u znanstveno-

nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog profesora za 

dekana fakulteta može biti izabran i nastavnik u znanstveno-nastavnom odnosno 

umjetničko-nastavnom zvanju docenta.“ 

(3) Dosadašnji stavak 2 postaje stavak 3. 

 

Članak 2. 

U članku 47  stavak 1. i 2. mijenjaju se glase: 

„(1) Za pročelnika odjela (u daljnjem tekstu: pročelnik) može biti izabran nastavnik 

Sveučilišta u znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju redovitog ili 

izvanrednog profesora u radnom odnosu s najmanje 50% radnog vremena. 

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka na sveučilišnom odjelu na kojima je u radnom 

odnosu s najmanje 50% radnog vremena zaposleno manje od 5 nastavnika u 

znanstveno-nastavnom odnosno umjetničko-nastavnom zvanju redovitog ili izvanrednog 

profesora za pročelnika odjela može biti izabran i nastavnik u znanstveno-nastavnom 

odnosno umjetničko-nastavnom zvanju docenta.“ 



 

Članak 3. 

Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli stupa na 

snagu osmog dana od dana objave. 

 

6. Prihvaćanje izvedbenih planova nastave: 

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Informatike 

 

Senat jednoglasno donosi : 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvedbenih planova nastave 

na preddiplomskom sveučilišnom studiju Informatike za akademsku godinu 2015./2016. 

 

I. 

Prihvaćaju se Izvedbeni planovi nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju 

Informatika za akademsku godinu 2015./2016. 

Navedeni studij se izvodi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko 

komunikacijske tehnologije 

Izvedbeni planovi nastave sastavni su dio ove Odluke. 

 

II. 

Izvedbeni planovi nastave objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile 

u Puli prije početka nastave u akademskoj godini 2015./2016. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

i  

 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvedbenih planova nastave 

na diplomskom sveučilišnom studiju Informatike za akademsku godinu 2015./2016. 

I. 

Prihvaćaju se Izvedbeni planovi nastave na diplomskom sveučilišnom studiju Informatika 

za akademsku godinu 2015./2016. 

Navedeni studij se izvodi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli Odjel za informacijsko 

komunikacijske tehnologije 

Izvedbeni planovi nastave sastavni su dio ove Odluke. 

 

II. 

Izvedbeni planovi nastave objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile 

u Puli prije početka nastave u akademskoj godini 2015./2016. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

b)  jednopredmetni i dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij 

Japanskog jezika i       

             kulture 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 



 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvedbenih planova nastave 

na preddiplomskom sveučilišnom studiju Japanskog jezika i kulture za akademsku godinu 

2015./2016. 

 

I. 

Prihvaćaju se Izvedbeni planovi nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju 

Japanski jezik i kultura za akademsku godinu 2015./2016. 

Navedeni studij se izvodi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli Filozofski fakultet. 

Izvedbeni planovi nastave sastavni su dio ove Odluke. 

 

II. 

Izvedbeni planovi nastave objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta Jurja Dobrile 

u Puli prije početka nastave u akademskoj godini 2015./2016. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

7. Izmjene izvedbenih planova nastave Talijanski jezik i književnost na 

Odjelu za studij na talijanskom jeziku 

 

Senat većinom od osamnaest (18) glasova za, uz jedan (1) suzdržani glas donosi sljedeću 

Odluku, s izmjenama koje je predložio rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri: 

 

O D L U K A 

o izmjenama i dopunama studijskog programa i 

Izvedbenih planova nastave Talijanskog jezika i književnosti za akademsku godinu 

2015./2016. na Odjelu za studij na talijanskom jeziku 

 

I. 

Prihvaćaju se prijedlozi izmjena i dopuna studijskog programa preddiplomskog i 

diplomskog sveučilišnog studija Talijanski jezik i književnost na Odjelu za studij na 

talijanskom jeziku. 

Prijedlozi izmjena i dopuna preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog 

programa Talijanski jezik i književnost čine sastavni dio ove Odluke. 

 

II. 

Prihvaćaju se izmjene i dopune Izvedbenih planova nastave na preddiplomskom i 

diplomskom sveučilišnom studiju Talijanski jezik i književnost koji se izvodi na Odjelu za 

studij na talijanskom jeziku za akademsku godinu 2015./2016. na sljedeći način: 

 

Preddiplomski studiji: 

 

Što se uvodi/mijenja/ukida Prije promjene Poslije promjene 

Mijenja se nositelj i asistent 

na kolegiju Jezične vježbe 1 

Lektor Luigi Casciola, 

prof.  

Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić 

dr. sc. Ivana Lalli Paćelat 

Mijenja se nositelj i asistent 

na kolegiju 

Stilistika i metrika 

doc. dr. sc.Roberta 

Matković 

dr. sc. Valter Milovan 

Prof. dr .sc. Elis Deghenghi 

Olujić 

dr. sc. Sandro Cergna 

Mijenja se nositelj i asistent Lektor Luigi Casciola, Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić 



na kolegiju 

Jezične vježbe 2 

prof dr. sc. Ivana Lalli Paćelat 

Mijenja se nositelj i asistent 

na kolegiju 

Jezične vježbe 3 

Lektor Luigi Casciola, 

prof. 

Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić 

dr. sc. Nada Poropat Jeletić 

Mijenja se nositelj i asistent 

na kolegiju 

Jezične vježbe 4 

Lektor Luigi Casciola, 

prof. 

Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić 

dr. sc. Nada Poropat Jeletić 

Mijenja se asistent na 

kolegiju 

Književna kritika 

Prof. dr .sc. Elis 

Deghenghi Olujić 

doc. dr. sc. Igor Grbić 

Prof. dr .sc. Elis Deghenghi 

Olujić 

doc. dr. sc. Igor Grbić 

dr. sc. Sergia Adamo 

Mijenja se nositelj i asistent 

na kolegiju 

Jezične vježbe 5 

Lektor Luigi Casciola, 

prof. 

Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić 

Isabella Matticchio, asistent 

Mijenja se nositelj i asistent 

na kolegiju 

Talijanska književnost XVII i 

XVIII stoljeća 

doc. dr. sc.Roberta 

Matković 

 

Prof. dr .sc. Elis Deghenghi 

Olujić 

dr.sc. Tanja Habrle 

Mijenja se nositelj i asistent 

na kolegiju 

Književni seminar 5 

doc. dr. sc.Roberta 

Matković 

 

Prof. dr .sc. Elis Deghenghi 

Olujić 

dr.sc. Tanja Habrle 

Mijenja se nositelj i asistent 

na kolegiju 

Jezične vježbe 6 

Lektor Luigi Casciola, 

prof. 

Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić 

Isabella Matticchio, asistent 

 

Diplomski studiji: 

 

Što se uvodi/mijenja/ukida Prije promjene Poslije promjene 

Mijenja se nositelj i asistent 

na kolegiju 

Jezične vježbe 7 

Lektor Luigi Casciola, 

prof. 

Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić 

Isabella Matticchio, asistent 

Mijenja se nositelj i asistent 

na kolegiju 

Sociolingvistika 

doc. dr. sc. Robert 

Blagoni 

Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić 

Dr. sc. Nada Poropat Jeletić 

Mijenja se nositelj i asistent 

na kolegiju 

Jezične vježbe 8 

Lektor Luigi Casciola, 

prof. 

Prof. dr. sc. Rita Scotti Jurić 

Isabella Matticchio, asistent 

Mijenja se asistent na 

kolegiju 

Pjesnički izričaj u talijanskoj 

književnosti XX stoljeća 

Prof. dr .sc. Elis 

Deghenghi Olujić 

dr. sc. Valter Milovan 

Prof. dr .sc. Elis Deghenghi 

Olujić 

dr.sc. Tanja Habrle 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

8. Odluka o dopuni upisne kvote na Sveučilištu za 2015./2016. Godinu 

 

Senat jednoglasno donosi: 



 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o prihvaćanju upisnih kvota za akademsku godinu 2015./2016. 

 

I. 

U Odluci o prihvaćanju upisnih kvota za akademsku godinu 2015./2016. koja je donesena 

na Senatu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (KLASA: 003-08/15-02/17, URBROJ: 380-01-

15-1 od 28. travnja 2015. godine i KLASA: 003-08/15-02/17, URBROJ: 380-01-15-1 od 

7. srpnja 2015 godine) u tablici točke I. dodaje se upisna kvota za upis studenata na prvu 

godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Japanski jezik i kultura (jednopredmetni i 

dvopredmetni) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u akademskoj godini 2015./2016 koja 

glasi: 

 

Smjer studija 

 

Redovni studij 

Strani 

državljani 

Izvanredni 

studij 
UKUPNO uz potporu 

MZOŠ 

uz potporu 

MZOS za 

studente 

starije od 

25 godina. 

( PPU Cilj 

A2 )  

FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA "DR. MIJO MIRKOVIĆ" 

3. JAPANSKI JEZIK I KULTURA 

    (jednopredmetni) 
20 5 1 0 26 

Ukupno jednopredmetni 63 9 3 0 75 

10. JAPANSKI JEZIK I KULTURA 

     (dvopredmetni) 
24 1 1 0 26 

Ukupno dvopredmetni 66 13 7 0 86 

UKUPNO ODJEL ZA HUMANISTIČKE 

ZNANOSTI 
129 22 10 0 161 

 

II. 

Slijedom navedenog mijenja se i sljedeće: 

 

UKUPNO SVEUČILIŠNI STUDIJ 688 30 46 320 1084 

UKUPNO STRUČNI STUDIJ 56 0 4 50 110 

UKUPNO SVEUČILIŠTE JURJA 

DOBRILE U PULI 
744 30 50 370 1194 

 

III. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se prilikom upisa studenata u 

prvu godinu navedenog studija u akademskoj godini 2015./2016. 

 

9. Osnivanje programa cjeloživotnog učenja – Japanski jezik i kultura 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 



I. 

Osniva se program cjeloživotnog obrazovanja Škola japanskog jezika i kulture na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. 

Program cjeloživotnog obrazovanja Škola japanskog jezika i kulture izvodit će se na 

Filozofskom fakultetu. 

II. 

Program cjeloživotnog obrazovanja Škola japanskog jezika i kulture čini sastavni dio ove 

Odluke. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

10. a) Osnivanje programa cjeloživotnog učenja Japanski jezik za građane 

b) Osnivanje programa cjeloživotnog učenja Kineski jezik za građane 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

 

ODLUKU 

I. 

Osniva se program cjeloživotnog obrazovanja Japanski jezik za građane (tečaj) na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. 

Program cjeloživotnog obrazovanja Japanski jezik za građane izvodit će se na Filozofskom 

fakultetu. 

II. 

Program cjeloživotnog obrazovanja Japanski jezik za građane čini sastavni dio ove 

Odluke. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

i 

 

ODLUKU 

I. 

Osniva se program cjeloživotnog obrazovanja Kineski jezik za građane (tečaj) na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. 

Program cjeloživotnog obrazovanja Kineski jezik za građane izvodit će se na Filozofskom 

fakultetu. 

II. 

Program cjeloživotnog obrazovanja Kineski jezik za građane čini sastavni dio ove Odluke. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

11. Odluka o promjeni sjedišta Studentskog centra Pula 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Sjedište Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli Studentski centar Pula, OIB:63288148995 

mijenja se tako da umjesto sadašnjeg: Pula, Stiglicheva 26/I, glasi: Pula, Ulica Sv. 

Mihovila 3. 

 

II. 



Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

12. Davanje prethodne suglasnosti Studentskom centru Pula za utvrđivanje 

cijene studentskog smještaja 

 

Senat većinom od sedamnaest (17) glasova za, uz jedan (1) suzdržani glas donosi 

sljedeću: 

 

ODLUKU 

I. 

Daje se prethodna suglasnost Upravnom vijeću Studentskog centra Pula da cijenu 

studentskog smještaja u studentskom domu za akademsku godinu 2015/2016 utvrdi u 

iznosu od 740,00 HRK mjesečno po korisniku. 

 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

13. Potvrda izbora pročelnika Odjela za studij na talijanskom jeziku 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

I. 

Potvrđuje se izbor doc.dr.sc. Andree Matoševića za pročelnika Odjela za studij na 

talijanskom jeziku Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

II. 

Mandat pročelnika Odjela za studij na talijanskom jeziku započinje 1. veljače 2016. 

godine i traje do 31. siječnja 2018. godine. 

 

14. Izmjene Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima 

(doktorskim studijima) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

 

Senat jednoglasno  donosi: 

 

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim 

studijima) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na 

Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (KLASA: 003-05/14-01/03-01, URBROJ: 380-14-01-1, od 

27. svibnja 2014. godine) članka 18. mijenja se i glasi: 

 

„(1) Doktorska se disertacija u pisanom obliku pohranjuje u Nacionalnoj i sveučilišnoj 

knjižnici, Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta te u arhivi Sveučilišta.   

(2) Doktorska se disertacija iz umjetničkoga područja pohranjuje sukladno djelu, na 

prikladan način (u pisanom obliku, u obliku fotografije, videozapisa odnosno tonskog 

zapisa ili drugačije) u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, Sveučilišnoj knjižnici Sveučilišta 

te arhivi Sveučilišta, najkasnije mjesec dana nakon obrane.” 

 

Članak 2. 



Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na mrežnim stranicama 

Sveučilišta. 

 

15. Usuglašavanje s prijedlogom policy dokumenta Rektorskog zbora 

„Vrednovanje znanstveno-istraživačkog rada i promicanje otvorenog 

pristupa znanstvenim informacijama i istraživačkim podacima“ 

 

Senat jednoglasno prihvaća dokument uz ranije naveden ograde. 

 

16. Izvješće o tiskanim publikacijama u 2014. Godini 

 

17. Imenovanje stručnog povjerenstva za izbor i na radno mjesto 1. vrste u 

znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora na Odjelu za 

informacijsko-komunikacijske tehnologije 

 

Točka se miče s Dnevnog reda sjednice Senata jer postupak provodi Vijeće sastavnice 

koja je formirana. 

 

18. Odluka o potvrdi izbora u znanstveno-nastavno zvanje i na  radno mjesto 

redoviti profesor u trajnom zvanju 

 

Senat jednoglasno donosi: 

 

ODLUKU 

Potvrđuje se izbor dr. sc. Lenka Uravića u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 

redovitog profesora – trajno zvanje za područje društvenih znanosti, znanstveno polje 

ekonomija, znanstvena grana marketing na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo 

Mirković“, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. 

 

19. Razno 


