Sveučilište u Dubrovniku
Radna grupa za provedbu mjera i aktivnosti
i praćenje realizacije općih i posebnih ciljeva

Broj:
U Dubrovniku, 3. prosinca 2012.

Zapisnik s 1., 2., 3. i 4. sjednice
Radna grupe Sveučilišta u Dubrovniku za provedbu mjera i aktivnosti te praćenje
realizacije općih i posebnih ciljeva koji služe ostvarenju poboljšanja u sustavu
nastave i studija a time i posrednom unapreñenju kvalitete upravljanja visokim
učilištem, održala je četiri sjednice u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja
Dubrovnika 29, na kojima su nazočili:
prof. dr. sc. Željko Kurtela, prorektor za studije i studente, predsjednik Radne grupe,
te članovi:
doc. dr. sc. Ivo Domijan Arneri, pročelnik Pomorskog odjela,
doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, pročelnica Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju,
prof. dr. sc. Vlasta Bartulović, pročelnica Odjela za akvakulturu,
doc. dr. sc. ðorñe Obradović, pročelnik Odjela za komunikologiju i
prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, pročelnik Odjela za umjetnost i restauraciju.
doc. dr. sc. Ivan Vilović, pročelnik Odjela za elektrotehniku i računarstvo.
Zapisnik je vodio Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik.

Sjednice su održane:
- prva sjednica 18. listopada 2012. godine
- drugi sjednica 22. listopada 2012. godine
- treća sjednica 25. listopada 2012. godine
- četvrta sjednica 3. prosinca 2012. godine.
Radna grupa usuglasila je svoje prijedloge i stavove, utvrdila je opće i
posebne ciljeve, te je radila na razradi tri cilja grupe A i jednom cilju grupe B
(sukladno Članku 10. prijedloga Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih
studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014 i
2014./2015).

Opći ciljevi Sveučilišta u Dubrovniku (Grupa A ciljeva) su:
1. stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviñenom studijskim programom;

2. olakšanje pristupa i osiguravanje kvalitete studija za studente starije od 25
godina;
3. studijski programi utemeljeni na principu ishoda učenja sa ECTS bodovima
procijenjenim na temelju radnog opterećenja studenata potrebnog za stjecanje
predviñenih ishoda učenja i u skladu s potrebama osobnog razvoja te
društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske.
Posebni cilj Sveučilišta u Dubrovniku (Grupa B ciljeva) je:
1. internacionalizacija visokog učilišta.

Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na svojoj 96. Sjednici prihvatio izvješće Radne
grupe Sveučilišta u Dubrovniku za provedbu mjera i aktivnosti te praćenje realizacije
općih i posebnih ciljeva koji služe ostvarenju poboljšanja u sustavu nastave i donio
odluku o prihvaćanju općih i posebnih ciljeva.
Radna grupa je razradila ciljeve, odredila indikatore, utvrdila postojeće vrijednosti
indikatora na temelju polaznih podataka za akademsku godinu 2010./2011. i
pojasnila trenutno stanje vrijednosti indikatora. Prijedlog razradbe ciljeva je upućen u
MZOS.
Povjerenstvo za evaluaciju prijedloga realizacije ciljeva visokih učilišta u okviru pilot
programskih ugovora u sastavu: prof. dr. sc. Vedran Mornar, prof dr. sc. Božidar
Križan, Petra Radetić, mr. sc. Ana Tecilazić – Goršić i Ivana Krznar pregledalo je
prijedlog realizacije odabranih ciljeva Sveučilišta u Dubrovniku i temeljem
dostavljenih kriterija donijelo zaključak da prijedlog Sveučilišta u Dubrovniku može
doprinijeti realizaciji ciljeva u okviru pilot programskih ugovora uz manje izmjene koje
je Povjerenstvo dostavilo Sveučilištu u Dubrovniku.
Radna grupa prihvatila je prijedlog Povjerenstva, u svezi indikatora i izradila konačan
prijedlog Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima
studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015.

Predsjednik Radne grupe
prof. dr. sc. Željko Kurtela
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

