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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 
 

ZAKLJUČAK  ELEKTRONSKE SJEDNICE  
SENATA SVEUČILIŠTA JURJA DOBRILE U PULI  

održane u vremenskom razdoblju od 28. svibnja 2021. godine s početkom u 15:00 sati 
do 31. svibnja 2021. godine do 11:00 sati 

 
 

 
Elektronsko glasovanje od 28. do 31. svibnja 2021. godine. 
Elektronsko glasovanje održano je u vremenskom periodu od 28. svibnja 2021. godine s 
početkom u 15:00 sati do 31. svibnja 2021. godine do 11:00 sati. 
 
Članovi Senata su jednoglasno donijeli sljedeće 
 

ODLUKU  
o prihvaćanju izvedbenih planova nastave sastavnica Sveučilišta za 2021./2022. 

  
I. 

Prihvaćaju se izvedbeni planovi  nastave sastavnica Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo 
Mirković" u Puli, Fakulteta informatike u Puli, Fakulteta prirodnih znanosti u Puli, Fakulteta za 
interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije u Puli, Fakulteta za odgojne i obrazovne 
znanosti u Puli, Filozofskog fakulteta u Puli, Medicinskog fakulteta u Puli, Muzičke akademije 
u Puli, Tehničkog fakulteta u Puli za akademsku 2021./2022. godinu. 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU  
o dodjeli dodatnog ECTS boda studentima  

Muzičke akademije u Puli 
 

I. 
Dodjeljuje se 1 ECTS bod za izvannastavnu aktivnost sljedećim studentima Sveučilišta Jurja 
Dobrile u Puli, Muzičke akademije u Puli: 
 

1. Ana Žauhar, Sveučilišni diplomski studij Glazbena pedagogija, 1. godina 
2. Matea Dujmović, Sveučilišni diplomski studij Glazbena pedagogija, 1. godina  
3. Marta Šarec, Sveučilišni preddiplomski studij Glazbena pedagogija, 4. godina 

 
II. 

Dodijeljeni ECTS bod se upisuje u studentsku ispravu i dodatak diplomi. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

ODLUKU 
 
I. 

Usvaja se Strategija razvoja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli za razdoblje od 2021. do 2026. 
godine.  
 

https://fet.unipu.hr/
https://fet.unipu.hr/
https://fipu.unipu.hr/
https://fpz.unipu.hr/
https://fitiks.unipu.hr/
https://fitiks.unipu.hr/
https://fooz.unipu.hr/
https://fooz.unipu.hr/
https://ffpu.unipu.hr/
https://mfpu.unipu.hr/
https://mapu.unipu.hr/
https://mapu.unipu.hr/
https://tfpu.unipu.hr/
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II. 
Strategija iz točke I. ove Odluke  nalazi se u privitku i čini sastavni dio ove Odluke. 
 

III. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

Pravilnik 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o procjeni etičnosti istraživanja 

 Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o procjeni etičnosti istraživanja Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (KLASA: 003-
05/18-01/01, URBROJ: 380-01-18-1 od 28. veljače 2018. godine) članak 2. mijenja se i glasi: 
‘’Ako istraživanje na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli provodi vanjska institucija, organizacija ili 
osoba obvezni su dostaviti odobrenje Matičnog Povjerenstva za procjenu etičnosti istraživanja 
ili dobiti odobrenje Povjerenstva Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.’’ 
 

Članak 2. 
U članku 8. stavak 2. briše se. 
Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3. 
 

Članak 3. 
Članak 9. mijenja se i glasi:  
‘’U slučaju postojanja sukoba interesa, član Povjerenstva dužan je pisanim putem zatražiti 
izuzeće od glasanja. 
U slučaju iz stavka 1. ovog članka rektor imenuje zamjenskog člana za glasanje o pojedinoj 
zamolbi.’’ 
 

Članak 4. 
Iza članka 11. dodaje se novi članak 12. koji glasi:  
‘’Obrazac zamolbe za procjenu etičnosti istraživanja i Obrazac Odluke o etičnosti istraživanja 
sastavni su dio ovog Pravilnika i obvezni su u njegovoj primjeni.’’ 
 

Članak 5. 
Dosadašnji članak 12. postaje članak 13. 

 
Članak 6. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na mrežnim stranicama Sveučilišta. 
 
 

ODLUKU  
o imenovanju voditelja Centra za kompetencije u obrazovanju 

 
I. 

Voditeljicom Centra za kompetencije u obrazovanju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 
imenuje se doc.dr.sc. Marina Diković. 
 
Mandat voditeljice traje dvije godine, a započinje 01. srpnja 2021. godine. 
 

 
II. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 



 

 
 

 

3 

 

O D L U K U 
 

I. 
Potvrđuje se izbor dr. sc. Renate Šamo u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitog profesora (prvi izbor) iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana 
anglistika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na  Filozofskom fakultetu u Puli, 
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

O D L U K U 
 

I. 
Potvrđuje se ranije provedeni izbor dr. sc. Nevija Šetića u znanstveno – nastavno zvanje i na 
radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz područja humanističkih znanosti, polje 
povijest, grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena povijest, na neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu na  Filozofskom fakultetu u Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
(Odluka Vijeća Fakulteta KLASA: 003-08/19-06/118; URBROJ: 380-02-19-01 od 7. listopada 
2019.) 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

O D L U K U 
 

I. 
Potvrđuje se izbor dr. sc. Elvi Piršl u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto 
redovitog profesora (prvi izbor) iz područja društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća 
pedagogija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na  Filozofskom fakultetu u 
Puli, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 
 

 


