
SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
 
 

Zaklju čak 20. sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
održane u srijedu 4. srpnja 2018. godine  

 
 
Na temelju članka 15. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli rektor  prof.dr.sc. Alfio Barbieri 
sazvao je 20. sjednicu Senata. 
 
Rektor prof.dr.sc. Alfio Barbieri utvrđuje da sjednici prisustvuje natpolovična većina članova, da 
Senat može pravovaljano odlučivati te predlaže sljedeći 
 
Dnevni red: 
 

1. Potvrđivanje Zapisnika 19. sjednice Senata 
2. Informacije rektora (razvoj studija Medicine, novi ciklus Programskih ugovora i Izmjene 

Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli) 
3. Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti osnivanja Medicinskog fakulteta 
4. Periodično financijsko izvješće Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje od siječnja do 

ožujka 2018. godine 
5. Potvrda izbora dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti izv. prof. dr. sc. Ive 

Blažević 
6. Izvješće o radu i poslovanju voditelja Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
7. Odluka o izboru jednog člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
8. Kalendar i Plan nastave za akademsku godinu 2018./2019. (prijedlog Odbora za nastavu i 

prijedlog FET-a) 
9. Pravilnik o dodjeli nagrada studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 

10. Programsko rješenje prostornih kapaciteta Mornaričke bolnice 
11. a) Izmjene i dopune studijskih programa (FF, FOOZ, FITIKS, FI, MAPU, OPZS, OTS) 

b) izmjena Odluke o osnivanju preddiplomskog studija Arheologije (dvopredmetni) 
c) izmjena Odluke o osnivanju preddiplomskog studija Engleski jezik i književnost 
(dvopredmetni) 

12. Odluka o dopuni Odluke o visini školarine na poslijediplomskim sveučilišnim studijima 
(doktorski studiji) i poslijediplomskim specijalističkim studijima na Sveučilištu Jurja 
Dobrile u Puli 

13. Imenovanje članova Odbora za znanstveni i umjetnički rad  
14. Raspodjela sredstava višegodišnjeg financiranja znanosti 2018. godine 
15. Donošenje Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  
16. Ovlaštenje rektoru Sveučilišta za davanje suglasnosti Gradu Pula (za ishodovanje 

građevinske dozvole i osnivanje prava služnosti) 
17. Ovlaštenje rektoru za osnivanje prava služnosti u korist Arheološkog muzeja 
18. Odluka Senata o osnivanju služnosti na teret Arheološkog muzeja i Grada Pule u korist SJD 
19. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta za prijavu na javni poziv "Priprema IRI 

infrastrukturnih projekata" 
20. Odluka o cijeni razlikovnih kolegija  
21. Odluka o promjeni studentske isprave i usklađivanju s Pravilnikom o studentskoj ispravi 
22. Potvrda izbora prof. dr. sc. Nevenke Tatković u trajno znanstveno - nastavno zvanje i na 

radno mjesto redovite profesorice 
23. Dodjela ECTS bodova studentima Muzičke akademije 
24. Plan izdavačke djelatnosti 2018. 
25. Izvedbeni plan nastave – poslijediplomski specijalistički studij Marketing usluga 



26. Osnivanje centra za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre 
27. Razno 

 
Dnevni red je jednoglasno usvojen. 
 
Ad. 1. Potvrđivanje Zapisnika 19. sjednice Senata 
 
Senat jednoglasno i bez primjedbi prihvaća Zapisnik 19. sjednice Senata Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli. 
 
Ad. 2. Informacije rektora (razvoj studija Medicine, novi ciklus Programskih ugovora i 
Izmjene Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli) 
 

Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri obavještava da će tijekom ovog mjeseca biti predložen 
elaborat studija Medicine. S koncepcijom studija se započelo prije godinu i pol dana, u kojem 
periodu su vođeni razgovori s osobljem bolnice, gradonačelnikom i županom. Objašnjava da su svi 
predmeti pokriveni sa specijalistima i osobama s izborom u znanstveno-nastavna zvanja. Program 
mora proći još kroz Odbor za financije i Glavni odbor za kvalitetu. Liječnička komora je pisanim 
putem dala podršku osnivanju studija. Ministarstvo nam je dodijelilo određeni broj koeficijenata za 
raspisivanje natječaja.  

 
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje informacije o izmjeni Statuta Sveučilišta. Prvenstveno 
predlaže da se iz Statuta brišu odredbe koje propisuju način osnivanja novih sastavnica jer je 
mišljenja da u postupku nisu potrebna povjerenstva kad je konačna odluka na Senatu te ga prijedlog 
povjerenstva ne obvezuje. Članovi Senata mogu sami ocjenjivati opravdanost elaborata bez da o 
tome postoje prethodna mišljenja. Nadalje, rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri smatra da je broj 
članova Senata, koji danas ima 25 članova, u sljedećim godinama potrebno suziti. Osnivanjem 
novih područja i sastavnica, broj članova se penje i na 40. U tom kontekstu takvo tijelo je 
preglomazno da bi bilo operativno.  

 
Prorektorica prof. dr. sc. Loreni Mošnja-Škare informira članove Senata da je sada poznato da će se 
unutar programskih ugovora sredstva doznačavati ne samo za studente, takozvane glavarine već i za 
znanost. Glavarine će se sintetizirati pa će postojati jedna cijena za STEM područje, jedna za 
humanističko i društveno i jedna za umjetničko područje. Glavarina će se razlikovati po ova tri 
područja i po tome da li je studij sveučilišni ili stručni. Osim navedenog utvrdit će se kriteriji 
izvrsnosti o kojima će ovisiti financijska sredstva. 

 
Ad. 3. Imenovanje Povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti osnivanja Medicinskog fakulteta 
 
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbeiri predlaže kandidate za članove povjerenstva.  
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  
 

Odluku 
o imenovanju povjerenstva za utvrđivanje opravdanosti provođenja statusnih promjena 

I. 
Imenuje se povjerenstvo za utvrđivanje opravdanosti osnivanja Medicinskog fakulteta, nove 
znanstveno-nastavne sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
 
Ad. 4. Periodično financijsko izvješće Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje od siječnja 
do ožujka 2018. godine 
 



Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ prof. dr. sc. Loreni Mošnja-Škare prorektorici za 
upravljanje resursima koja izvješćuje da se radi o izvješću za prva tri mjeseca ova godine. Od 
planiranih 130.156.176,00 kuna prihoda u prva tri mjeseca 2018. godine ostvareno je 16.472.569,00 
kuna prihoda što uz preneseni rezultat u iznosu od 17.439.846,00 čini ukupno raspoloživa sredstva 
od 33.912.415,00 kuna. U ovom razdoblju je ostvaren iznos 637.828,00 kuna viška tekućih prihoda 
nad rashodima i prenesi višak čini ukupna sredstva od 18.077.674,00 kuna. 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  

 
Odluku o prihvaćanju tromjesečnog financijskog izvješća Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 
razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. ožujka 2018. godine.  
 
Ad. 5. Potvrda izbora dekanice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti izv. prof. dr. sc. Ive 
Blažević 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  
 
Odluku o potvrđivanju izbora izv. prof. dr. sc. Ive Blažević za dekanicu Fakulteta za odgojne i 
obrazovne znanosti za mandatno razdoblje od 25. srpnja 2018. godine do 24. srpnja 2020. godine. 
 
Ad. 6. Izvješće o radu i poslovanju voditelja Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  
 
Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju voditelja Sveučilišne knjižnice Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli dr. sc. Brune Dobrića za 2017. godinu. 

 
Ad. 7. Odluka o izboru jednog člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
 
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri utvrđuje da Listu prijedloga kandidata za izbor člana 
Sveučilišnog savjeta čine: izv. prof. dr. sc. Kristina Afrić Rakitovac, doc. dr. sc. Ines Kovačić, izv. 
prof. dr. sc. Ticijan Peruško i doc. dr. sc. Sabina Vidulin.  
 
Po provedenom glasovanju za svakog od navedenih kandidata posebno najveći broj glasova je 
ostvario izv. prof. dr. sc. Ticijan Peruško. 
 
Senat je većinom glasova donio  
 
Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju članova Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli  
 
Ad. 8. Kalendar i Plan nastave za akademsku godinu 2018./2019. (prijedlog Odbora za 
nastavu i prijedlog FET-a) 
 
Nakon provedene rasprave Senat jednoglasno donosi  

 
Odluku o prihvaćanju Akademskog kalendara i Plana nastave Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za 
akademsku godinu 2018./2019. 
 
 
Ad. 9. Pravilnik o dodjeli nagrada studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 



 
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ prof. dr. sc. Nevenki Tatković, prorektorici za studente, 
obrazovne programe i suradnju koja izvješćuje da je Odbor za nastavu i studente sastavio novi 
Pravilnik o dodjeli nagrada studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. Ukratko objašnjava da su u 
Pravilnik dodani kriteriji temeljem kojih se vrši specifikacija  vrednovanja studenata s obzirom na 
postignute rezultate tijekom studija te nabraja druge promjene u odnosu na raniji Pravilnik. 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  
 
Pravilnik o nagrađivanju studenata Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
 
Ad. 10. Programsko rješenje prostornih kapaciteta Mornari čke bolnice 
 
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri predlaže da se rasprava o ovoj točki Dnevnog reda odgodi. 
 
Rasprava se odgađa. 
 
Ad. 11. a) Izmjene i dopune studijskih programa (FF, FOOZ, FITIKS, FI, MAPU, OPZS, 
OTS) 
 
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri  daje riječ prof. dr. sc. Nevenki Tatković, prorektorici za studente, 
obrazovne programe i suradnju koja izvješćuje da su Senatu dostavljene izmjene i dopune studijskih 
programa koji su prošli svoju proceduru. 
 
Senat jednoglasno donosi  

 
Odluku o prihvaćanju izmjena i dopuna studijskih programa na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.  
 

b) izmjena Odluke o osnivanju preddiplomskog studija Arheologije (dvopredmetni) 
 
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ prof. dr. sc. Nevenki Tatković, prorektorici za studente, 
obrazovne programe i suradnju koja pojašnjava da je u odlukama o osnivanju preddiplomskih 
dvopredmetnih studija Arheologije i Engleskog jezika i književnosti potrebno napraviti izmjenu u 
pogledu broja bodova koji se ostvaruju završetkom studija te umjesto 180 napisati 90 ECTS-a. 

 
c) izmjena Odluke o osnivanju preddiplomskog studija Engleski jezik i književnost 
(dvopredmetni) 

 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  

 
Odluku 

I. 
U Odluci o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija Arheologije (dvopredmetni) koju je 
donio Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 15. prosinca 2017. godine (KLASA: 003-08/17-02/68, 
URBROJ: 380-01-17-1) brojka „180“ zamjenjuje se brojkom „90“. 
 
i 

Odluku 
I. 

U Odluci o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija Engleski jezik i književnost 
(dvopredmetni) koju je donio Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 15. prosinca 2017. godine 
(KLASA: 003-08/17-02/67, URBROJ: 380-01-17-1) brojka „180“ zamjenjuje se brojkom „90“. 



 
Prof. dr. sc. Ivan Jurković predlaže dodavanje podtočeke d) Izmjena Odluke o osnivanju 

preddiplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam i Talijanski jezik i književnost  
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  

 
Odluku 

I. 
U Odluci o osnivanju preddiplomskog sveučilišnog studija Kultura i turizam i Talijanski jezik i 
književnost koju je donio Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 28. ožujka 2018. godine (KLASA: 
003-08/18-02/25, URBROJ: 380-01-18-1) riječ „dvopredmetni“ zamjenjuje se riječju 
„jednopredmetni“. 
 

 
Ad. 12. Odluka o dopuni Odluke o visini školarine na poslijediplomskim sveučilišnim 
studijima (doktorski studiji) i poslijediplomskim s pecijalističkim studijima na Sveučilištu 
Jurja Dobrile u Puli 
 
Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ prof. dr. sc. Loreni Mošnja-Škare, prorektorici za 
upravljanje resursima koja objašnjava da se odluka o visini školarina na poslijediplomskim 
studijima koji se izvode na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli dopunjuje dodavanjem novog studija i 
iznosa, a nakon provedenog postupka njegova osnivanja. 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  
 
Odluku o dopuni Odluke o visini školarine na poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorski 
studiji) i poslijediplomskim specijalističkim studijima na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 
 
Ad. 13. Imenovanje članova Odbora za znanstveni i umjetnički rad  
 

Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri predstavlja prijedloge za članove Odbora za znanstveni i 
umjetnički rad koji su dostavljeni od strane pojedinih sastavnica. 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  

 
Odluku o imenovanju članova Odbora za znanstveni i umjetnički rad 
 
Ad. 14. Raspodjela sredstava višegodišnjeg financiranja znanosti 2018. godine 
 

Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ prof. dr. sc. Loreni Mošnja-Škare, prorektorici 
za upravljanje resursima koja izvješćuje da za razliku od prošlogodišnjih odluka ova u sebi sadrži 
posebne namjene na koje se sredstva mogu koristiti. Namjene su inače bile sadržane u uputama koje 
su slane uz odluku, ali sad su njezin sastavni dio.  
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  
 
Odluku o načinu raspodjele namjenskih financijskih sredstava za znanost u 2018. godini 
 
Ad. 15. Donošenje Statuta Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli  
 

Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri  daje riječ studentu Dejanu Jačimoviću koji objašnjava da 
je osnovni razlog promjene Statuta Studentskog zbora bila nemogućnost normalnog provođenja 



izbora njegovih članova. Kao rezultat nezainteresiranosti studenta pojedinih sastavnica za članstvo 
u Studentskom zboru, našli smo se u situaciji da Studentski zbor jednostavno nije izabran. Kako se 
takva situacija više ne bi ponovila, ovim Statutom u dogovoru s pravnicima, je promijenjen način 
izbora članstva. 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  
 
Statut Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
 
Ad. 16. Ovlaštenje rektoru Sveučilišta za davanje suglasnosti Gradu Pula (za ishodovanje 
građevinske dozvole i osnivanje prava služnosti) 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  
 
Odluku o davanju suglasnosti rektoru prof. dr. sc. Alfiju Barbieriju da po zahtjevu Grada Pule od 
12. lipnja 2018. godine potpiše: 
 
1. suglasnost Gradu Puli-Pola, Forum 1, za ishodovanje građevinske dozvole i za izvođenje radova 
izgradnje gradskog uspona na Kaštel prema glavnom projektu  na k.č.br.zgr.562/1 K.O. Pula. 
Imovinsko pravni odnosi dijela k.č.br.zgr. 562/1 K.O. Pula u obuhvatu zahvata pješačke površine 
regulirati će se po izradi i ovjeri geodetskog elaborata parcelacije nakon izdavanja građevinske 
dozvole i  
 
2. suglasnost Gradu Pula-Pola, Forum 1, da se dopušta u njihovu korist osnivanje prava služnosti 
na dijelu nekretnine k.č.br.zgr. 562/1 K.O. Pula za izvođenje elektromontažnih radova na fasadi, a 
radi postavljanja kablova i svjetiljki javne rasvjete te održavanje sustava istih, bez naknade. 
 
 
Ad. 17. Ovlaštenje rektoru za osnivanje prava služnosti u korist Arheološkog muzeja 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  
 
Odluku o davanju ovlasti rektoru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfio Barbieri da 
osnuje pravo služnosti u korist Arheološkog muzeja Istre na dijelu k.č.525/ZGR k.o. Pula 
(Spremište-Knjigovežnica) koja je u vlasništvu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
 
Ad. 18. Odluka Senata o osnivanju služnosti na teret Arheološkog muzeja i Grada Pule u 
korist SJD 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  
 
Odluku o davanju ovlasti rektoru prof. dr. sc. Alfiju Barbieriju da zatraži osnivanje prava služnosti 
u korist Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli od Grada Pule na dijelu k.č. 94/1 k.o. Pula s južne strane 
kod zgrade Spremišta –Knjigovežnica koja se nalazi na k.č. 525/ZGR. k.o. Pula, kako bi se osigurao 
zaposlenicima i korisnicima nesmetan pristup prolazu na glavni ulaz i ulaz u knjigovežnicu. 
 
Ad. 19. Davanje suglasnosti rektoru Sveučilišta za prijavu na javni poziv "Priprema IRI 
infrastrukturnih projekata" 
 

Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ prof. dr. sc. Loreni Mošnja-Škare, prorektorici 
za upravljanje resursima koja u kratko pojašnjava da se odlukom daje suglasnost rektoru prof. dr. 
sc. Alfiju Barbieriju za prijavu na javne pozive na projekte koji će biti  objavljeni na jesen. Preko 



ITU mehanizma projekt Mornaričke bolnice se može prijaviti u nastavnom dijelu, dok kroz IRI 
infrastrukturu imamo mogućnost prijave za znanstvene laboratorije. Paralelno bi se išlo s prijavom 
za znanstvenu i nastavnu infrastrukturu. Osim toga odluka sadrži i suglasnost za pokretanje 
postupka javne nabave i provedbu obnove i sanacije krovišta (i zida) na objektima Sveučilišnog 
kampusa, a kako bi se iskoristila sredstva dobivena kroz javni poziv od strane Ministarstva i koja se 
moraju iskoristiti u 2018. godini. 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  

 
Odluku o davanju ovlasti rektoru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli prof. dr. sc. Alfio Barbieri za 
podnošenje prijave:  
 
- projekata «Jačanjem istraživačkih kapaciteta do znanstvene propulzije Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli» i «Razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli» na javni 
poziv "Priprema IRI infrastrukturnih projekata“  Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike 
Hrvatske. (Razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u 
sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u okviru ESI fondova, kako bi se pospješio i ubrzao proces 
transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene 
institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost); 
 
- projekta «Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta – Mornaričke bolnice za potrebe istarskog 
Sveučilišta» na javni poziv za financiranje u okviru «ITU (integrirana teritorijalna ulaganja) 
mehanizma Urbanog područja Pula» (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020.; 
 
- za pokretanje postupka javne nabave i provedbu obnove i sanacije krovišta (i zida) na objektima 
Sveučilišnog kampusa (Zagrebačka 30) procijenjene vrijednosti 755.555,55 kn + PDV za što su po 
javnom pozivu ishodovana sredstva MZO uz 10%-no sufinanciranje sredstvima Sveučilišta. 
 
Ad. 20. Odluka o cijeni razlikovnih kolegija  
 
Senat jednoglasno donosi  

 
Odluku o cijeni razlikovnih kolegija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 
 
Ad. 21. Odluka o promjeni studentske isprave i usklađivanju s Pravilnikom o studentskoj 
ispravi 
 
Senat je suglasan da se indeksi zamjene novim studentskim ispravama. 
 
Ad. 22. Potvrda izbora prof. dr. sc. Nevenke Tatković u trajno znanstveno - nastavno zvanje i 
na radno mjesto redovite profesorice 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi sljedeću 
 
Odluku o potvrdi izbora dr. sc. Nevenke Tatković u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovite profesorice – trajno zvanje iz interdisciplinarnog područja znanosti, polje pedagogija 
(5.07) i polje informacijske i komunikacijske znanosti (5.04) na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, 
Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. 
 
Ad. 23. Dodjela ECTS bodova studentima Muzičke akademije 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  



 
Odluku o dodjeli 1 ECTS boda za izvannastavnu aktivnost studentima Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli, Muzičke akademije u Puli i članovima Akademskog mješovitog zbora. 
 
Ad. 24. Plan izdavačke djelatnosti 2018. 
 

Rektor prof. dr. sc. Alfio Barbieri daje riječ prof. dr. sc. Loreni Mošnja-Škare, prorektorici 
za upravljanje resursima koja izvješćuje da od ukupno prijavljene 24 publikacije za 2018. godinu 
niti jedna nije odbijena. Osim toga, tiskanje će se obavljati u našoj tiskari. 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  

 
Odluku o donošenju konačnog godišnjeg plana izdavačke djelatnosti Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli za 2018. godinu. 
 
Ad. 25. Izvedbeni plan nastave – poslijediplomski specijalistički studij Marketing usluga 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  
  
Odluku o prihvaćanju Izvedbenog plana nastave za poslijediplomski specijalistički studij Marketing 
usluga za akademsku godinu 2018./2019. 
 
Ad. 26. Osnivanju centra za istraživanje jezične i kulturne baštine Istre 
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  

 
Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Fakultetskog vijeća Fakulteta za interdisciplinarne, 
talijanske i kulturološke studije od 11. svibnja 2018. godine o osnivanju Centra za istraživanje 
jezične i kulturne baštine Istre / Centre di ricerca del patrimonio linguistico e culturale dell Istria, 
kao ustrojbene jedinice Fakulteta. 
 
Ad. 27. Razno 
 
Prof. dr. sc. Valter Boljučnčić, prorektor za suradnju, inovacije i transfer tehnologija informira da je 
na sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta informatike donesena Odluka o povećanju kvote za upis 
stranih studenata na preddiplomski studij Informatike poveća na 5 studenta, a na diplomskoj razini 
studija na 3 studenta.  
 
Senat jednoglasno i bez rasprave donosi  
 
Odluku o izmjeni Odluke o prihvaćanju upisnih kvota za akademsku godinu 2018./2019. 
 
 


