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

Broj:
U Dubrovniku, 17. siječnja 2013.

Zapisnik s 5. sjednice
Peta sjednica godini 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 studija a time i posrednom unapreñenju kvalitete
upravljanja visokim učilištem, održana je 17. siječnja 2013. u Rektoratu Sveučilišta u
Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s početkom u 12 sati, a nazočili su joj:
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.
Sastanku nije nazočio doc. dr. sc. Ivan Vilović, pročelnik Odjela za elektrotehniku i
računarstvo.
Zapisnik je vodio Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik.
Predsjednik Radne grupe Ž. Kurtela predložio je sljedeći

DNEVNI RED
1. Informacija o pilot programskom ugovoru potpisanom izmeñu
MZOS i Sveučilišta u Dubrovniku i obvezama koje iz njega slijede;
2. Utvrñivanje aktivnosti na Sveučilištu u Dubrovniku za postizanje
planiranih rezultata općih i posebnih ciljeva.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
ad. 1.
Ž. Kurtela ukratko je izvijestio članove Radne grupe da je nakon što je Senat na
svojoj 97. sjednici, na prijedlog Radne grupe utvrdio opće i posebne ciljeve, oni su na
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prijedlog MZOS dijelom korigirani i uneseni u konačni tekst Ugovora o punoj
subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim
godinama 2012. /2013., 2013. / 2014. i 2014. / 2015. kojega je rektorica Sveučilišta u
Dubrovniku u Zagrebu potpisala 17. prosinca 2012. s Ministarstvom znanosti
obrazovanja i športa. U roku od trideset dana od dana potpisivanja ugovora,
Sveučilište se obvezalo poslati MZOS planirane aktivnosti za realizaciju obveza koje
proizlaze iz članaka 11., 12. i 13. Ugovora. Budući da je sada i formalno obveza
Sveučilišta realizacija općih i posebnih ciljeva, treba utvrditi aktivnosti koje će
osigurati njihovu realizaciju što je i svrha današnjeg sastanka Radne grupe.

ad. 2.
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Radne grupe, utvrñene su sljedeće
aktivnosti za postizanje planiranih rezultata po pojedinim ciljevima:

Opći ciljevi (Grupa A ciljeva):
Cilj 1. : Stjecanje kvalifikacija u razdoblju predviñenom studijskim programom
Aktivnosti:
1. Odluka Senata o prihvaćanju cilja u skladu sa stavcima 2. i 3. članka 9. Ugovora te
imenovanje „Radne grupe“ za provedbu aktivnosti, mjera i akcije, odnosno praćenje
izvršenja.
2.Omogućiti studentima polaganje kolegija putem kolokvija.
3. Osigurati studentima pristup materijalima za učenje (povećanje korištenja DUEL-a,
olakšati pristup ostalim materijalima za učenje).
4. Povećanje interakcije izmeñu studenata i nastavnika, uvoñenje mentorstva na 1.
godini preddiplomskog studija.
5. Osigurati veću uključenost postojećeg Ureda za profesionalnu orijentaciju,
savjetovanje studenata i alumne.
6. Aktivnije uključivanje studenata kroz tijela UNIDU.
7. Povećanje sati konzultacija.
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Cilj 2: Olakšanje pristupa i osiguranje kvalitete studija za studente starije od 25
godina
Aktivnosti:
1. Odluka Senata o prihvaćanju cilja u skladu sa stavcima 2. i 3. članka 9. Ugovora te
imenovanje „Radne grupe“ za provedbu aktivnosti, mjera i akcije, odnosno praćenje
izvršenja.
2. Uvoñenje potpora i stipendija za studente starije od 25 godina.
3. Suradnja s gospodarstvom i privrednim subjektima zainteresiranim za školovanje
svojih djelatnika.
4. Omogućavanje nastavka studiranja završenim studentima koji su završili svoje
studijske programe po starim nastavnim planovima i programima.
5. Razvijanje mogućnosti izvoñenja nastave na daljinu.
6. Omogućavanje uvjeta nastavka studiranja za studente koji su studirali po starim
programima ali nisu završili studije.
7. Ustroj i organiziranje službi na koje su zadužene za potporu programima
cjeloživotnog učenja i provoñenje tečajeva.
8. Poticajne mjere za izvoñenje programa cjeloživotnog učenja.

Cilj 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.
Aktivnosti:
1. Odluka Senata o prihvaćanju cilja u skladu sa stavcima 2. i 3. članka 9. Ugovora
te imenovanje „Radne grupe“ za provedbu aktivnosti, mjera i akcije, odnosno
praćenje izvršenja.
2. Organiziranje seminara i radionica za nastavnike radi detaljnog informiranja o
smislu cilja i specifičnih ciljeva, te potrebnim tehničkim znanjem za izvršenje.
Posebno obraditi:
- kako pratiti rad studenta, odnosno postaviti sustav poučavanja i ocjenjivanja u
odnosu na ishode učenja.
- kako priznati usvojena znanja i vještine temeljene na ishodima učenja.
- dosadašnja „dobra praksa“ i iskustva o ishodima učenja – pogotovo kroz
„Erasmus“ razmjenu, odnosno druga meñunarodna iskustva.
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3. Organiziranje seminara za informiranje studenata o smislu i značenju cilja i
specifičnih ciljeva.
- u studentskoj anketi dio će biti posvećen njihovom mišljenju o ishodima učenja
pojedinog kolegija.
4. Ureñenje dopunske isprave, koja će sadržavati informacije o ishodima učenja.
5. U suradnji s poslodavcima utjecati na ishode učenja pojedinih studijskih programa.
Jednako tako zadržati efikasnu vezu sa bivšim (završenim) studentima, kako bi
njihova povratna informacija utjecala na ishode učenja.

Posebni cilj (grupa B ciljeva)

Cilj 4: Internacionalizacija Sveučilišta u Dubrovniku
Aktivnosti:
1. Odluka Senata o prihvaćanju cilja u skladu sa stavcima 2. i 3. članka 9. Ugovora te
imenovanje „Radne grupe“ za provedbu aktivnosti, mjera i akcije, odnosno praćenje
izvršenja.
2. Povećati učinkovitost Ureda za meñunarodnu suradnju u skladu sa rastućim
potrebama internacionalizacije.
3. Osigurati dovoljan broj kolegija/modula/programa na stranom, posebice na
engleskom jeziku.
4. Poticati gostovanje stranih nastavnika na Sveučilištu, te gostovanje naših
nastavnika na stranim sveučilištima, jer je to pretpostavka i za veću razmjenu
studenata.
5. Uskladiti relevantne zakonske propise i regulirati prava stranih studenata (iksica i
kulturna iskaznica).
6. Pružanje pomoći pri pronalasku smještaja stranim studentima i nastavnicima do
izgradnje Studentskog doma i intenziviranje svih aktivnosti u svezi izgradnje
Studentskog doma za smještaj stranih studenata i nastavnika.
7. Organizacija meñunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija sa partnerskim
institucijama iz inozemstva.
8. Intenzivna promocija Sveučilišta u Dubrovniku u meñunarodnom kontekstu
(prepoznatljivost i vidljivost posebice putem web stranica Sveučilišta).
9. Poticanje većeg sudjelovanja studenata i nastavnika u aktivnostima koje organizira
Interuniverzitetski centar.
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Predsjednik Radne grupe Ž. Kurtela zamolio je na kraju sjednice pročelnike odjela da
izvijeste nastavnike na svojim odjelima o prihvaćenim aktivnostima za realizaciju
općih i posebnih ciljeva te da u okviru svojih nadležnosti učine sve da se planirane
aktivnosti na odjelima provode.
Sljedeći sastanak Radne grupe na kome će se definirati aktivnosti koje će se
provoditi tijekom ljetnog semestra akademske godine 2012./2013 održat će se
sredinom veljače 2013. godine o čemu će članovi biti pravovremeno izvješteni.
Zaključeno u 13,30 sati

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