ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU
Lapadska obala 7, 20000 DUBROVNIK
Tel.: (020) 445 901 Evidencija studija: (020) 445 909 445 910
Broj: 01-1/22-18
Dubrovnik, 1. listopada 2018.
Na temelju članka 59. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne
novine“ br.: 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - Odluka USRH, 46/07. i 63/11.) i članka 61.
Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, pročelnica Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju donijela je
ODLUKU
O NASTAVLJANJU STUDIRANJA I PRIJELAZU
NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
POSLOVNA EKONOMIJA U AKADEMSKOJ 2018./2019. GODINI
I. Nastavak studiranja
(završeni studenti stručnih studija)
1. Osobama koje su završile stručne studije ekonomskoga usmjerenja na pravnim prednicama
Sveučilišta u Dubrovniku (Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu i Veleučilište u Dubrovniku), ovom
Odlukom Sveučilište u Dubrovniku omogućuje, u akademskoj 2018./2019. godini, nastavak
studiranja, u statusu izvanrednoga studenta,upisom na preddiplomski sveučilišni studij „Poslova
ekonomija“, smjer „Turizam“ koji se izvodi na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta
u Dubrovniku.
2. Preddiplomski sveučilišni studij osposobljava studente za diplomski studij i daje im mogućnost
zapošljavanja na određenim stručnim poslovima.
3. Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija osoba stječe akademski naziv sveučilišni
prvostupnik/sveučilišna prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea).
4. Osobi iz točke 1. ove Odluke omogućit će se upis u III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija
uz uvjet polaganja razlikovnih predmeta koje je utvrdilo Stručno vijeće Odjela za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju (Prilog 1).
5. Osoba koja upiše preddiplomski sveučilišni studij u skladu s ovom Odlukom dužna je taj studij
završiti u rokovima propisanim općim aktima Sveučilišta.
II. Prijelaz na preddiplomski studij
(nezavršeni studenti stručnih studija)
1. Studentima stručnih studija ekonomskog usmjerenja koji stručni studij nisu završili u rokovima
utvrđenim odlukama Senata ovom Odlukom Sveučilište u Dubrovniku omogućuje, u akademskoj
2018./2019. godini, nastavak studiranja, u statusu izvanrednoga studenta, upisom na II. godinu
preddiplomskoga sveučilišnog studija „Poslova ekonomija“, smjer „Turizam“ koji se izvodi na Odjelu
za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku.

III. Postupak za nastavak/prijelaz na preddiplomski studij
(1) Postupak za nastavak/prijelaz na preddiplomski studij, u smislu ove Odluke, pokreće se samo na
temelju osobnog i pisanoga zahtjeva studenta.
(2) Pisani zahtjev mora sadržati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ime i prezime (djevojačko prezime) podnositelja zahtjeva,
točnu adresu prebivališta podnositelja zahtjeva,
datum, mjesto i državu rođenja podnositelja zahtjeva,
točan naziv, smjer i trajanje stručnog studija koji je podnositelj završio/nije završio,
naznaku godine prvoga upisa,
izričitu izjavu da studij želi nastaviti u statusu izvanrednoga studenta,
datum podnošenja zahtjeva i potpis podnositelja zahtjeva.

Uz pisani zahtjev podnositelj zahtjeva dužan je priložiti dokaz o završenom stručnom studiju, a u
slučaju prijelaza potvrdu o položenim ispitima.
Pisani zahtjev podnosi se neposredno ili poštom, preporučeno, na adresu: SVEUČILIŠTE U
DUBROVNIKU, ODJEL ZA EKONOMIJU I POSLOVNU EKONOMIJU, LAPADSKA OBALA 7,
20000 DUBROVNIK, Referada studija, gđa. Sabina Ćimić, od 1. do 10. listopada 2018.
(3) Odluku o upisu i nastavku studija donosi posebno Povjerenstvo u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić, pročelnica Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
2. Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik
3. Sabina Ćimić, Služba za studentske poslove na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Sveučilišta u Dubrovniku
(4) Ako se u povodu podnesenoga zahtjeva ocjeni da podnositelj zahtjeva nema uvjeta za upis i
nastavak studija Povjerenstvo će donijeti odluku kojom će zahtjev odbaciti. Odluka povjerenstva je
konačna i protiv nje nije dopuštena žalba.
(5) Ako je zahtjev nerazumljiv, ili nepotpun ili mu nedostaje neki od podataka koje mora sadržavati,
Povjerenstvo će podnositelju zahtjeva pisano priopćiti koje nedostatke u zahtjevu treba ukloniti,
odrediti mu rok u kojemu je to dužan učiniti i upozoriti ga da će se zahtjev odbaciti ako se nedostaci u
određenom roku ne uklone. O tome se donosi zaključak protiv kojega se ne može izjaviti žalba.
Podnositelj zahtjeva može do donošenja odluke zahtjev izmijeniti ili od svoga zahtjeva odustati. Ako
podnositelj zahtjeva od svojega zahtjeva odustane, donijet će se zaključak kojim se postupak
obustavlja.
(6) Prije donošenja odluke o dopusnici za upis i nastavak studija Povjerenstvo će utvrditi sve
odlučujuće činjenice na temelju važećih propisa i službene evidencije koje vodi Sveučilište u
Dubrovniku.
(7) U odluci o upisu i nastavku studija Povjerenstvo će, između ostaloga, odrediti:
-

položene predmete prema starom nastavnom planu i programu koji se podnositelju zahtjeva
priznaju u cijelosti ako se nalaze u studijskom programu preddiplomskog studija,
obvezu polaganja razlikovnih predmeta.

IV.
(1) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u
muškom ili ženskom roku, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.
(2) Ova Odluka vrijedi za akademsku godinu 2018./2019.
Pročelnica
Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

izv. prof. dr. sc. Katija Vojvodić

POPIS RAZLIKOVNIH PREDMETA KOD NASTAVLJANJA STUDIRANJA I PRIJELAZA NA
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA
U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

VI. STUPANJ EX. FTVT-a
1. Makroekonomija
2. Osnove ekonometrije
STRUČNI STUDIJ BOLOGNA, SMJER TURIZAM
1. Mikroekonomija
2. Makroekonomija
3. Osnove ekonometrije
STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT U TURISTIČKOJ DESTINACIJI EX. Veleučilišta u
Dubrovniku
1.
2.
3.
4.

Uvod u ekonomiju
Mikroekonomija
Makroekonomija
Osnove ekonometrije

