Sveučilište u Dubrovniku
Povjerenstvo za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Broj:
U Dubrovniku, 3. studenog 2011.

Zapisnik
s 5. sjednice, održane 20 listopada 2011.
Sjednica je održana u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s
početkom u 12,30 sati, a nazočili su joj: prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prorektorica za studije i
upravljanje kvalitetom, predsjednica Povjerenstva, te članovi: prof. dr. sc. Vlatko Lipovac,
prorektor za međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Branko Glamuzina, prorektor za znanost i
istraživačke projekte, doc. dr. sc. Željko Kurtela, pročelnik Pomorskog odjela, doc. dr. sc.
Marina Mirošević, pročelnica Odjela za elektrotehniku i računarstvo, prof. dr. sc. Krunoslav
Pisk, pročelnik Odjela za umjetnost i restauraciju, doc. dr. sc. Vlasta Bartulović, pročelnica
Odjela za akvakulturu, doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, pročelnica Odjela za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju, predsjednik studentskog zbora Miho Obradović i glavni tajnik Dalibor
Ivušić. Mr. sc. Ivan Jelčić, pomoćnik rektora za kvalitetu ispričao se jer zbog obveza ne može
nazočiti sjednici.
Predsjednica Povjerenstva predložila je sljedeći
DNEVNI RED
1. Procjena ispunjavanja nužnih uvjeta propisanih Pravilnikom o sadržaju dopusnice te
uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta, a za izvođenje stručnog
preddiplomskog studijskog programa „Financijski menadžment“ od akademske 2012./2013.
godine na Sveučilištu u Dubrovniku.
2. Utvrđivanje plana aktivnosti za fazu naknadnog praćenja u skladu s postupkom

vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u
Dubrovniku.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
ad. 1. Uz poziv za sjednicu, članovima Povjerenstva dostavljeni su:
- Elaborat za stručni preddiplomski studij „Financijski menadžment“,
- 3 recenzije Elaborata,
Predsjednica Povjerenstva V. Vrtiprah uvodno je obrazložila da Povjerenstvo ima zadaću utvrditi
udovoljava li predloženi studijski program uvjetima koje je propisalo Sveučilište u Dubrovniku i
zakonskim i podzakonskim propisima o osiguranju kvalitete i uputiti prijedlog Senatu Sveučilišta u
Dubrovniku da se predmetni program prihvati ili odbije. Utvrdila je da su stigle recenzije Elaborata
od: prof. dr. sc. Elen Twrdy, dekanice Fakulteta za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani, prof.
dr. sc. Draga Jakovčevića, nastavnika na ekonomskom fakultetu u Zagrebz, prof. dr. sc. Vinka
Kandžije, nastavnika na ekonomskom fakultetu u Rijeci i doc. dr. sc. Jasmine Gržinić, nastavnice na
Odjelu za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilišta u Puli. Sve tri recenzije su
pozitivne.
Povjerenstvo je zatim 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.

ad. 2. Predsjednica Povjerenstva obrazložila je plan aktivnosti za fazu naknadnog praćenja u skladu s
postupkom vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u
Dubrovniku koja je provedena na Sveučilištu u Dubrovniku od 17. do 19. svibnja 2011. Ukazala je na
potrebu revizije studijskih programa u kojima se moraju jasno naznačiti ishodi učenja na razini
predmeta i na razini programa, promocije ishoda učenja i po potrebi revidiranja ECTS-a. Profil studija
mora se prilagođavati potrebama regije. Raspravljalo se o reviziji studijskih programa i o izvedbenom
planu. Prof. dr. sc. Krunoslav Pisk je predložio da svi nastavnici dostave pročelnicima odjela syllabuse
kolegija na hrvatskom i engleskom jeziku.

Povjerenstvo je jednoglasno donijelo
Zaključak

1. Prihvaćaju se recenzije elaborata za program stručnog preddiplomskog studija
„Financijski menadžment“, koje su izradili: prof. dr. sc. Drago Jakovčević,
nastavnik na ekonomskom fakultetu u Zagrebu, prof. dr. sc. Vinko Kandžija,
nastavnik na Ekonomskom fakultetu u Rijeci i doc. dr. sc. Jasmina Gržinić,
nastavnica na Odjelu za ekonomiju i turizam, „Dr. Mijo Mirković“, Sveučilišta u
Puli.
2. Elaborat o stručnom preddiplomskom studiju „Financijski menadžment“
udovoljava nužnim 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“.
3. Predlaže se Senatu Sveučilišta u Dubrovniku da prihvati nastavni plan i program
stručnog preddiplomskog studija „Financijski menadžment“ i donese odluku o
njegovoj izvedbi na Sveučilištu u Dubrovniku počevši od akademske 2012. / 2013.
godine.
4. Pristupit će se reviziji studijskih programa u kojima će se jasno naznačiti ishodi
učenja na razini predmeta i na razini programa. Po potrebi će se, putem revizije
studijskih programa, revidirati ECTS. Pročelnicima odjela dostavit će se izvod iz
zakona koji se odnosi na izvedbeni plan.

Predsjednica Povjerenstva
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur.

