POVJERENSTVO ZA UNUTARNJI SUSTAV OSIGURAVANJA
I UNAPREĐIVANJA KVALITETE SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU
POVJERENSTVA ZA UNUTARNJI SUSTAV OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE
NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU ZA 2015. GODINU

Dubrovnik, veljača 2016.

Sukladno članku 11. Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete,
Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete podnosi godišnji
izvještaj o svom radu.

Godišnji izvještaj o radu usvojen je na 33. sjednici Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete održanoj 12. veljače 2016.
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POVJERENSTVO ZA UNUTARNJI SUSTAV OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE
NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU
1. Uvod
Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u
Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) je inicijalno imenovano odlukom Senata
Sveučilišta u Dubrovniku od 29. svibnja 2009., a sukladno odredbama Pravilnika o
unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete donesenom 14. svibnja 2009.
Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem sustavu
osiguravanja i unapređivanja kvalitete od 14. prosinca 2012., sukladno preporukama
Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), izmijenjen je propisani sastav Povjerenstva
(1 predstavnik sveučilišnih odjela, 1 predstavnik Instituta za more i priobalje, 1 predstavnik
studenata, 1 predstavnik gospodarstva). Slijedom odluka o imenovanju predstavnika
Povjerenstva donesenih od stručnih vijeća sveučilišnih odjela, Znanstvenog vijeća Instituta za
more i priobalje, Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Dubrovnik i
Studentskog zbora Sveučilišta, Povjerenstvo je od 8. veljače 2013. do 8. veljače 2015. radilo u
neizmijenjenom sastavu:
1. dr. sc. Nenad Jasprica, predstavnik Instituta za more i priobalje, predsjednik,
2. doc. dr. sc. Natalia Stagl Škaro, predstavnica Odjela za komunikologiju, zamjenica
predsjednika,
3. doc. dr. sc. Marija Dragičević, predstavnica Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,
član,
4. Anamaria Bjelopera, dipl. ing., predstavnica Odjela za elektrotehniku i računarstvo,
član,
5. doc. dr. sc. Ana Gavrilović, predstavnica Odjela za akvakulturu, član,
6. Ivica Ðurđević-Tomaš, dipl. ing., predstavnik Pomorskog odjela, član,
7. doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, predstavnica Odjela za umjetnost i restauraciju, član,
8. Romano Radonić, predstavnik studenata, član,
9. Željko Miletić, predstavnik gospodarstva, član.
Na 28. sjednici održanoj 25. veljače 2015. konstituiran je novi saziv Povjerenstva za kvalitetu,
u sljedećem sastavu:
1. dr. sc. Ana Gavrilović, predstavnica Odjela za akvakulturu, predsjednica,
2. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, predstavnica Odjela za umjetnost i restauraciju, zamjenica
predsjednice,
3. Ivica Ðurđević-Tomaš, v.pred., predstavnik Pomorskog odjela, član,
4. doc. dr. sc. Natalia Stagl Škaro, predstavnica Odjela za komunikologiju, član,
5. doc. dr. sc. Marija Martinović, predstavnica Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju, član,
6. Stjepan Ćavar, predstavnik Odjela za elektrotehniku i računarstvo, član,
7. dr. sc. Enis Hrustić, predstavnik Instituta za more i priobalje, član,
8. Vlado Lučić, predstavnik gospodarstva, član,
9. Romano Radonić, predstavnik studenata, član.
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Povjerenstvo je u izvještajnom razdoblju održalo sedam sjednica.
Zaključci sa svih sastanaka sadržani su u zapisnicima koji su u sažetom obliku objavljeni na
mrežnoj stranici Sveučilišta (http://www.unidu.hr/odjeli.php?idizbornik=19).
Sve su sjednice održane u suradnji s Uredom za kvalitetu, čiji je voditelj Matej Trpin, dipl. iur.,
obavljao administrativne i stručne poslove za Povjerenstvo tijekom izvještajnog razdoblja.
2. Rezultati rada Povjerenstva:
1.

26. sjednica održana 23. siječnja 2015.:
Povjerenstvo je na predmetnoj sjednici:
 u sklopu pokrenutog postupka vrednovanja izmijenjenog i dopunjenog studijskog
programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Primijenjeno/poslovno
računarstvo“ razmatralo zaprimljene recenzije te donijelo odluku o daljnjem
tijeku postupka vrednovanja,
 donijelo izvješće o radu u 2014. godini koje je uputilo Senatu Sveučilišta u
Dubrovniku,
 raspravljalo o prijedlogu Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete Sveučilišta za 2015. godinu.

2. 27. sjednica održana 6. veljače 2015.:
Povjerenstvo je na toj sjednici:
 razmatralo prijedlog novog studijskog programa preddiplomskog stručnog studija
„Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“,
 usvojilo Godišnje izvješće o radu ostalih tijela unutarnjeg sustava osiguravanja i
unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku u 2014. godini, koje je uputilo
Senatu Sveučilišta u Dubrovniku.
3. 28. sjednica održana 25. veljače 2015.:
Temeljem prijedloga imenovanja zaprimljenih od sveučilišnih sastavnica, Studentskog
zbora i Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Dubrovnik, konstituirano je
Povjerenstvo u novom sazivu.
Povjerenstvo je na temelju zaprimljenih recenzija i prethodno provedenog postupka
vrednovanja novog studijskog programa preddiplomskog stručnog studija
„Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“, donijelo prethodnu procjenu i mišljenje
kojim je Senatu Sveučilišta u Dubrovniku predložilo da prihvati taj program i donese
odluku o početku izvedbe istog.
Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 119. sjednici održanoj 26. veljače 2015. donio
odluku o prihvaćanju novog preddiplomskog stručnog studija „Hotelijerstvo,
restoraterstvo i gastronomija“ i njegovoj izvedbi nakon upisa studijskog programa u
Upisnik studijskih programa Ministarstva, znanosti, obrazovanja i sporta. Na temelju
toga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 7. listopada 2015. izdalo potvrdu
kojom se potvrđuje da su se upisom tog studijskog programa u Upisnik studijskih
programa stekli uvjeti za početak izvođenja predloženoga studijskog programa.
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Nadalje, Povjerenstvo je na temelju zaprimljenih recenzija i prethodno provedenog
postupka vrednovanja izmijenjenog i dopunjenog studijskog programa preddiplomskog
sveučilišnog studija „Primijenjeno/poslovno računarstvo“, donijelo prethodnu procjenu
i mišljenje kojim je Senatu Sveučilišta u Dubrovniku predložilo da prihvati taj program i
donese odluku o početku izvedbe istog.
Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 120. sjednici održanoj 2. travnja 2015. donio
odluku o prihvaćanju izmijenjenog i dopunjenog preddiplomskog sveučilišnog
studija „Primijenjeno/poslovno računarstvo“ i njegovoj izvedbi od akademske
2015./2016. godine, nakon čega je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 30.
srpnja 2015. izdalo potvrdu kojom se potvrđuje da su se upisom tog studijskog
programa u Upisnik studijskih programa stekli uvjeti za početak izvođenja
predloženoga studijskog programa.
Uz izneseno, povjerenstvo je na toj sjednici donijelo:
 Izvješće o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete Sveučilišta za 2014.,
 konačni prijedlog Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete Sveučilišta za 2015.,
koje je uputilo Senatu s prijedlogom za donošenje istih.
Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 119. sjednici održanoj 26. veljače 2015. donio
odluku o:
 prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2014.
godinu, na temelju koje je navedeno izvješće dostavljeno Ministarstvu znanosti,
obrazovanja i sporta i Agenciji za znanost i visoko obrazovanje,
 prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu ostalih tijela unutarnjeg sustava
osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2014.
godinu,
 prihvaćanju Izvješća o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti
osiguravanja i unapređivanja kvalitete za 2014. godinu,
 donošenju Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanje
kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2014. godinu, na temelju kojeg se
zadužuju odgovorne osobe i sveučilišna tijela za provedbu predviđenih mjera i
aktivnosti te za dostavu izvješća o realizaciji tih mjera i aktivnosti.
4. U sklopu posjeta stručnih povjerenstva Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
u postupcima reakreditacije Odjela za umjetnost i restauraciju i Odjela za stručne
studije koji su realizirani u svibnju 2015., predsjednica, zamjenica predsjednice i članica
Povjerenstva su 11. i 14. svibnja 2015. sudjelovale u razgovorima sa stručnim
povjerenstvom te prezentirali rad Povjerenstva u prethodnom razdoblju.
Donesena su Završna izvješće Stručnog povjerenstva u postupcima reakreditacije
Odjela za umjetnost i restauraciju i Odjela za stručne studije, s pripadajućim
ocjenama kvalitete.
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5. 29. sjednica održana 13. srpnja 2015.:
Povjerenstvo je, temeljem odluke Senata sa 121. sjednice od 18. svibnja, razmatralo
Izvješće o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete na
Sveučilištu u Dubrovniku za 2014. godinu, kao i preporuke Povjerenstva za unutarnju
prosudbu za razdoblje naknadnog praćenja (follow-up).
Povjerenstvo je usvojilo Plan aktivnosti u razdoblju naknadnog praćenja unutarnje
prosudbe kojim su preporuke za poboljšanja iz Izvješća o provedenoj unutarnjoj
prosudbi pretočene u konkretne aktivnosti s određenim načinom provedbe,
očekivanim rokom provedbe te osobama odgovornim za provedbu. Plan aktivnosti je
dostavljen osobama odgovornim za njihovu provedbu s uputom za slanjem izvješća o
završenim aktivnostima na provedbi poboljšanja i analize o učinkovitosti provedenih
aktivnosti.
Nadalje, sukladno odluci Senata sa 122. sjednice održane 30. lipnja 2015. kojom se
nalaže Povjerenstvu utvrditi mjere za povećanje sudjelovanja studenata u ispunjavanju
anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti, Povjerenstvo je na toj sjednici donijelo prijedlog
o načinu ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti na Sveučilištu u Dubrovniku.
Senat je na 123. sjednici od 29. rujna 2015. donio Odluku o načinu provedbe ankete o
kvaliteti nastavnih aktivnosti na Sveučilištu u Dubrovniku, prema kojoj se napušta se
model online ankete preko Studomata/ISVU sustava i ponovno uvodi pisana anketa
koja će se provoditi na satu redovne nastave nastavnika, prema modelu koji je na
Sveučilištu u Dubrovniku bio na snazi do akademske 2012./2013. godine.
Pored navedenog, Povjerenstvo je na toj sjednici donio odluku kojom se Samoanaliza
nastavne djelatnosti od akademske 2014./2015. godine provodi online, čime se znatno
doprinosi učinkovitosti i ekonomičnosti postupka.
Samoanaliza nastavne djelatnosti u akademskoj 2014./2015. godini na Sveučilištu u
Dubrovniku provedena je temeljem novog online obrasca tijekom listopada 2015., na
temelju čega je izrađen dokument Rezultati samoanalize nastavne djelatnosti u
akademskoj 2014./2015. godini na Sveučilištu u Dubrovniku, koji je prezentiran
Senatu na 125. sjednici održanoj 17. prosinca 2015.
6. 30. sjednica održana elektronskim putem - zaključena 17. studenoga 2015.:
Povjerenstvo je započelo s provedbom postupka vrednovanja programa cjeloživotnog
učenja „Hrvatski jezik za strane studente“ te o tome donijelo odgovarajući zaključak.

7. 31. sjednica održana 30. studenoga 2015.:
Povjerenstvo je započelo s postupkom vrednovanja prijedloga novog studijskog
programa specijalističkog diplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“.
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Slijedom odluke Senata Sveučilišta u Dubrovniku sa 121. sjednice od 18. svibnja 2015. o
pokretanju specijalističkog diplomskog stručnog studija iz područja društvenih znanosti,
znanstvenog polja ekonomija, grana financije, Vijeće preddiplomskog stručnog studija
„Financijski menadžment“ uputilo je Povjerenstvu zahtjev za vrednovanjem prijedlog
Elaborata specijalističkog diplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“.
Temeljem toga, Povjerenstvo je prihvatilo zahtjev predsjednice Vijeća preddiplomskog
stručnog studija Financijski menadžment i voditeljice tog studija te na 31. sjednici
započelo s postupkom vrednovanja tog programa sa zadaćom utvrđivanja udovoljava li
predloženi studijski program zakonskim i podzakonskim propisima, te uputiti navedeni
studijski program na recenzije.
Elaborat o studijskom programu specijalističkog diplomskoga stručnog studija
„Financijski menadžment“ poslan je na recenzije. Imenovani recenzenti su izradili i
dostavili recenzije studija.

8. 32. sjednica održana 15. prosinca 2015.
Povjerenstvo je od imenovanih recenzenata zaprimilo dvije recenzije studijskog
programa specijalističkog diplomskoga stručnog studija „Financijski menadžment“,
kojima oba recenzenta predlažu prihvatiti studijski program. Temeljem toga,
Povjerenstvo je donijelo Prethodnu procjenu i mišljenje kojom:
 procjenjuje da Senat Sveučilišta u Dubrovniku može prihvatiti predloženi studijski
program specijalističkog diplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“,
 predlaže Senatu Sveučilišta u Dubrovniku donošenje odluke o početku izvedbe tog
studija od akademske 2016./2017. godine.
Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 125. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. donio
odluku o pokretanju novog studijskog programa specijalističkog diplomskog stručnog
studija „Financijski menadžment“, te početku njegove izvedbe u akademskoj
2016./2017. godini nakon što isti bude upisan u Upisnik studijskih programa
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Uz navedeno, a sukladno Odluci Senata o načinu provedbe ankete o kvaliteti nastavnih
aktivnosti na Sveučilištu u Dubrovniku sa 123. sjednice održane 29. rujna 2015.,
Povjerenstvo je donijelo upute o provođenju studentske ankete i za njenu provedbu
zadužilo povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete
sveučilišnih sastavnica.
U zimskom semestru akademske 2015./2016. godine je uspješno provedena anketa o
kvaliteti nastavnih aktivnosti na Sveučilištu u Dubrovniku.

3. Zaključak
S obzirom na navedeno, a temeljem članka 14. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog
programa i reakreditaciju visokih učilišta te članka 11. Pravilnika o unutarnjem sustavu
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osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku, Povjerenstvo izvješćuje
da je tijekom 2015. godine:
1. zaprimilo jedan (1) zahtjev za izvođenjem studijskih programa, i to za novi studijski
program specijalističkog diplomskog stručnog studija Financijski menadžment,
2. u odnosu na ispunjavanje nužnih uvjeta propisanih Pravilnikom o sadržaju dopusnice te
uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja,
izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta, Povjerenstvo je donijelo
prethodnu procjenu i mišljenje o ispunjavanju nužnih uvjeta za tri (3) studijska
programa, i to za:
 izmijenjeni i dopunjeni studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija
„Primijenjeno/poslovno računarstvo“ i preddiplomski stručni studij
„Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija“, za koje je postupak vrednovanja
započet u 2014. godini, te
 novi studijski program specijalističkog diplomskog stručnog studija Financijski
menadžment.

Predsjednica Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete

doc. dr. sc. Ana Gavrilović
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