Sveučilište u Dubrovniku
Povjerenstvo za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Broj:
U Dubrovniku, 26. ožujka 2010.

Zapisnik
s 2. sjednice održane 23. ožujka 2010.
Sjednica je održana u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s
početkom u 11,30 sati, a nazočili su joj: prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prorektorica za
nastavu i kvalitetu, predsjednica Povjerenstva, te članovi: prof. dr. sc. Ivo Ban, pročelnik
Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, doc. dr. sc. Željko Kurtela, pročelnik
Pomorskog odjela, doc. dr. sc. Marina Mirošević, pročelnica Odjela za elektrotehniku i
računarstvo, prof. dr. sc. Antun Karaman, pročelnik Odjela za umjetnost i restauraciju,
mr. sc. Ivan Jelčić, voditelj Ureda za kvalitetu i Dalibor Ivušić, dipl.iur., glavni tajnik.
Doc. dr. sc. Vlasta Bartulović, pročelnica Odjela za akvakulturu ispričala se što zbog
bolesti neće moći nazočiti sjednici. Predstavnik studenata Miho Obradović, studentski
pravobranitelj uredno je pozvan ali nije nazočio sjednici.
Predsjednica Povjerenstva predložila je sljedeći
Dnevni red
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
V. Vrtiprah je uvodno obrazložila proceduru za prihvaćanje novih sveučilišnih studijskih
programa, a u skladu sa Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom
obrazovanju (NN 45/09) i i na temelju tog zakona nedavno donesenog Pravilnika o
sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti
visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih
učilišta (NN 24/10). Uz poziv za sjednicu, članovima Povjerenstva dostavljen je taj
Pravilnik kao i nastavni plan i program diplomskog sveučilšnog studija Pomorstvo.
Povjerenstvo ima zadaću utvrditi udovoljava li predloženi studijski program zakonskim i
podzakonskim propisima te uputiti prijedlog Senatu Sveučilišta u Dubrovniku da se
predmetni program prihvati ili odbije. Budući da je prijedlog novog studijskog programa
uputilo Stručno vijeće Pomorskog odjela, V. Vrtiprah zamolila je pročelnika tog odjela
doc. dr. sc. Željka Kurtelu da izvjesti Povjerenstvo o prethodno provedenom postupku,
ukratko opiše nastavni plan i program te svrhu i cilj koji se uvođenjem tog programa želi
postići. Ž. Kurtela izvjestio je da je program dostavljen Povjerenstvu na prvoj sjednici
koja se održala 16. srpnja 2009. i tada je donesen zaključak da se započeta procedura
nastavi pribavljanjem recenzija.

Elaborat je rađen na temelju tada važećih kriterija za odobravanje studijskih programa.
Na elaboratu se radilo više od jedne i pol godine uz stalne konsultacije sa stručnjacima i
kolegama sa pomorskih fakulteta u Splitu i Rijeci. Visoko obrazovanje pomoraca u
Dubrovniku ima tradiciju dugu 50 godina, a pomorski znanstveni časopis „Naše more“
krajem protekle godine obilježio je 90.-tu obljetnicu osnutka. Dubrovnik je grad izuzetno
bogate pomorske tradicije, a pomorci koji su se ovdje obrazovali cijenjeni su i visoko
rangirani svugdje u svijetu. Stoga je, uz trogodišnje preddiplomski pomorske studije
Nautike, Brodostrojarstva i Pomorskih tehnologija jahta i marina, trebalo omogućiti i
nastavak studija na diplomskoj razini. Prema najnovijim istraživanjima, pomorci iz EU u
prosjeku provedu 7 godina u aktivnoj plovidbenoj karijeri. Ovim studijem omogućit će se
pomorcima stjecanje znanja za zapošljavanje na kopnu i to u djelatnostima koje su usko
povezane s morem. Ž. Kurtela istaknuo je da je za pomorske studije, posebno u
nautičkom dijelu, vrlo teško doći do nastavnika koji udovoljavaju uvjetima koje propisuju
dva Ministarstva. Naime, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture propisuje uvjete u
skladu s STCW konvencijom te traži da nastavnici moraju imati pomorsko zvanje
zapovjednika broda u nautičkom djelu predmeta te upravitelja stroja u brodostrojarskom
djelu. S druge strane po Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,
nositelji kolegija na sveučilišnim studijima moraju biti doktori znanosti s izborom u
znanstveno-nastavno zvanje. Nedostatak kadra bio je jedan od glavnih razloga zašto se s
ovim studijem nije krenulo ranije. Danas Sveučilište može osigurati za predmetni
diplomski studij 13 svojih nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima a 4 nastavnika
angažirat će se s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Time je znatno premašen uvjet
da 50% nastavnika treba biti iz matične ustanove.
Studij će moći upisati svi prvostupnici koji su završili jedan od tri pomorska sveučilišna
studija na Sveučilištu u Dubrovniku ali i studenti s drugih pomorskih učilišta. Budući da
su sva hrvatska pomorska visoka učilišta pokrenula zajednički poslijediplomski doktorski
studij Pomorstvo, studentima koji završe diplomski studij omogućit će se vertikala
obrazovanja do najvišeg akademskog stupnja.
Na kraju svog izlaganja, Ž. Kurtela je istaknuo da je program upućen četvorici
recenzenata koji su ga svi ocijenili pozitivno. Tri su domaće, a jedna inozemna recenzija.
Ako se program prihvati i Senat donese odluku o njegovom izvođenju, Sveučilište u
Dubrovniku ući će u krug sveučilišta koja svojim studentima omogućuju punu vertikalu
obrazovanja. Pomorski je odjel trenutno jedini odjel na Sveučilištu u Dubrovniku koji
studentima ne omogućuje nastavak studiranja na diplomskoj razini.
V. Vrtiprah zahvalila se Ž. Kurteli na pojašnjenjima i predložila da se kao relevantne
prihvate tri recenzije a četvrta koju je dostavio prof. dr. sc. Pavao Komadina s Pomorskog
fakulteta u Rijeci ne bi se mogla prihvatiti jer je prof. Komadina jedan od nastavnika iz
Rijeke koji bi trebao sudjelovati u izvedbi studija pa bi se radilo o sukobu interesa.
Članovi Povjerenstva prihvatili su prijedlog V. Vrtiprah a zatim se pristupilo detaljnoj
analizi ispunjava li elaborat sve uvjete iz članka 13. Pravilnika. Utvrđeno je da su u
elaboratu obuhvaćeni svi uvjeti osim onih navedenih u članku 13. stavku 1. točki 9., a
koje utvrđuje resorno Ministarstvo.

Povjerenstvo je jednoglasno donijelo
Zaključak
1. Elaborat o sveučilišnom diplomskom studiju „Pomorstvo“ u cijelosti
udovoljava svim uvjetima iz članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 13.
„Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i
reakreditaciju visokih učilišta“.
2. Predlaže se Senatu Sveučilišta u Dubrovniku da prihvati nastavni plan i
program sveučilišnog diplomskog studija „Pomorstvo“ i donese odluku o
njegovoj izvedbi u okviru Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku
počevši od akademske 2010. / 2011. godine.
Zaključeno u 12,30
Predsjednica Povjerenstva
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur. v.r.

