Sveučilište u Dubrovniku
Povjerenstvo za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Broj:1695-1/12
U Dubrovniku, 18. srpnja 2012.
Zapisnik
s 8. sjednice održane 17. srpnja 2012.
Sjednica je održana u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s početkom u
11,15 sati, a nazočili su joj: prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prorektorica za studije i upravljanje
kvalitetom, predsjednica Povjerenstva, te članovi: prof. dr. sc. Vladimir Lipovac, prorektor za
međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Željko Kurtela, pročelnik Pomorskog odjela, doc. dr. sc. Ivan
Vilović, pročelnik Odjela za elektrotehniku i računarstvo, doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž,
pročelnica Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, prof. dr. sc. Branka Milošević-Pujo, pročelnica
Odjela za komunikologiju, prof. dr. sc. Vlasta Bartulović, pročelnica Odjela za akvakulturu, dr. sc.
Valter Kožul, ravnatelj Instituta za more i priobalje, glavni tajnik Dalibor Ivušić i mr. sc. Ivan Jelčić,
pomoćnik rektora za kvalitetu.
Odsutni: prof. dr. sc. Branko Glamuzina, prorektor za znanost, prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, pročelnik
Odjela za umjetnost i restauraciju i Miho Obradović, predsjednik Studentskog zbora.
Predsjednica Povjerenstva predložila je sljedeći
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. sjednice Povjerenstva održane 22. ožujka 2012.;
2. Vrednovanje revidiranih studijskih programa sveučilišnih preddiplomskih i
diplomskih studija Ekonomija, Međunarodna trgovina, Turizam, Marketing i IT
Menadžment;
3. Vrednovanje sveučilišnih studijskih programa Vizualne umjetnosti i Glazbene
umjetnosti.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
ad. 1.
Zapisnik sa 7. sjednice Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen.
ad. 2.
Članovima Povjerenstva uz poziv na sjednicu dostavljen je izvadak iz zapisnika sa 65. sjednice
Stručnog vijeća Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Na sjednici Stručnog vijeća Odjela koja je
održana 11. srpnja donesena je odluka da se Povjerenstvu za kvalitetu uputi zahtjev za izvođenjem
novih studijskih programa od akademske 2013./2014. godine. Radi se o preddiplomskim studijima:

“Ekonomija”, “Turizam”, “Marketing”, “Međunarodna trgovina”, “IT menadžment”, te
diplomskim studijima “Ekonomija”, “Turizam”, “Marketing”, “Međunarodna trgovina” i “IT
menadžment”.
V. Vrtiprah pojasnila je da se radi o revidiranim studijskim programima, a u skladu s odlukom
Senata da svi sveučilišni odjeli pristupe reviziji svojih nastavnih programa. Predložene

studijske programe treba uputiti na recenzije te ako uspješno prođu postupak recenzija i one
budu pozitivne, konačnu odluku o prihvaćanju studijskih programa treba donijeti Senat.
V.Vrtiprah predložila je recenzente i naglasila da su ovakvim odabirom recenzenata
pokrivena sva Sveučilišta u Hrvatskoj i dva sveučilišta u inozemstvu. Inače svi programi
revidirani su u skladu s potrebama tržišta rada, a program studija “IT menadžment” je
inovirani program studijskog smjera “Menadžment” za koji je Sveučilište dobilo dopusnicu.
Studijski smjer “Menadžment” nije se privremeno izvodio posljednje tri akademske godine
zbog nedostatka nastavnika izabranih u znanstveno-nastavna zvanja u stalnom radnom
odnosu. Budući su se stekli uvjeti, studijski smjer je inoviran i upućen u postupak
vrednovanja.
Nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da su u elaboratima o studijskom programu obrađena sva
poglavlja u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju
visokih učilišta i Uputama Rektorskog zbora za sastavljanje prijedloga preddiplomskih i
diplomskih studija, jednoglasno je donijelo
ODLUKU
1. Prihvaća se zahtjev Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju za provedbu propisanog
postupaka koji prethodi odobrenju izvedbe novih studijskih programa „Turizam“,
„Marketing“, „Međunarodna trgovina“, „IT menadžment“ i „Ekonomija“ na Sveučili u
Du , na preddiplomskoj i diplomskoj razini.
2. Imenuju se recenzenti za studijske programe navedene u točki 1. ove odluke kako slijedi:

-

-

-

za studij “Turizam” Tanja Mihalić, Ph. D. (Ekonomski fakultet Sveučilišta u
Ljubljani) i prof. dr. sc. Zdenko Cerović, redoviti profesor (Fakultet za
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Sveučilišta u Rijeci),
za studij “Marketing” prof. dr. sc. Tihomir Vranešević, redoviti profesor u
trajnom zvanju (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i prof. dr. sc.
Bruno Grbac, redoviti profesor u trajnom zvanju (Ekonomski fakultet
Sveučilišta u Rijeci),
za studij “Međunarodna trgovina” Krešimir Žigić, Ph. D. (Center for
Economics, Research & Graduate Education – Economics Institute, Praha,
Republika Češka) i prof. dr. sc. Zdenko Segetlija, redoviti profesor u trajnom
zvanju (Ekonomski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku),
za studij “IT menadžment” prof. dr. sc. Željko Garača, redoviti profesor
(Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu) i prof. dr. sc. Ivan Strugar,
izvanredni profesor (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu),
za studij “Ekonomija” prof. dr. sc. Ivo Družić, redoviti profesor u trajnom
zvanju (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i prof. dr. sc. Soumitra
Sharma, redoviti profesor u trajnom zvanju (Odjel za ekonomiju i turizam
Sveučilišta dr. Mijo Mirković u Puli).

3. Zadužuje se pročelnicu Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju doc. dr. sc. Ivonu
Vrdoljak Raguž da izvjesti Povjerenstvo o pristiglim recenzijama studijskih programa.
4. Prijedlozi studijskih programa navedenih u točki 1. ove odluke prilažu se ovom
zapisniku i čini njegov sastavni dio.

ad. 3.

V. Vrtiprah izvijestila je da je 82. sjednici Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio odluku o pokretanju
umjetničkih vizualnih i glazbenih studija na Sveučilištu u Dubrovniku. Budući da se na Sveučilištu do
sada nisu izvodili umjetnički studiji te da isti, za sada samo formalno pripadaju Odjelu za umjetnost i
restauraciju, Senat je imenovao Povjerenstvo za izradu elaborata u sastavu: dr. sc. Sandra Uskoković,
mr. sc. Marija Grazio i Slaven Tolj, viz. umjetnik. Do održavanja 8. sjednice Povjerenstva za kvalitetu
zaprimljen je elaborat za studije glazbene umjetnosti i to za smjerove: klavir, pjevanje, puhački
instrumenti i gitara. V. Vrtiprah predložila je da se elaborat pošalje na recenzije tako da se imenuju po
dva recenzenta za svaki studijski smjer. O odabiru recenzenata predsjednica Povjerenstva posavjetovat
će se s kvalificiranim nastavnicima izabranim u umjetničko-nastavna zvanja iz područja glazbene
umjetnosti te će Povjerenstvu za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete dostaviti
prijedlog recenzenata.

Nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da su u elaboratu o studijskom programu obrađena sva
poglavlja u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju
visokih učilišta i Uputama Rektorskog zbora za sastavljanje prijedloga preddiplomskih i
diplomskih studija, jednoglasno je donijelo:

ODLUKU
1. Elaborat studijskog programa Glazbene umjetnosti sa studijskim smjerovima
„Klavir“, „Pjevanje“, „Puhački instrumenti“ i „Gitara“ uputit će se na recenziju.
2. Prijedlog studijskih programa iz točke i ove odluke prilaže se ovom zapisniku i čini
njegov sastavni dio.
Zaključeno u 11,30
Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

