Sveučilište u Dubrovniku
POMORSKI ODJEL
Broj: 28/2016.
Dubrovnik, 17. ožujka 2016.

Na temelju Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca ("Narodne novine", br. 130/2013., 45/2014. i
124/2015.) i Rješenja o suglasnosti na programe obrazovanja za preddiplomske sveučilišni studije Nautike, Brodostrojarstva
i Pomorskih tehnologija jahta i marina izdano Sveučilištu u Dubrovniku od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture
27. listopada 2014. godine (klasa UP/I-342-35/14-01/160, ur. br. 530-03-2-1-2-14-5), Stručno vijeće Pomorskog odjela
Sveučilišta u Dubrovniku na svojoj 57. sjednici, održanoj 17. ožujka 2016. godine, pod točkom 3. dnevnog reda, donijelo je

ODLUKU

o priznavanju programa izobrazbe kroz programe redovitog obrazovanja
Članak 1.
(1) Redoviti studenti koji su upisali preddiplomski sveučilišni studij Nautike ili Pomorskih tehnologija jahta i marina
akademske 2014./2015. godine i kasnije, a nisu prethodno završili srednju pomorsku školu nautičkog smjera, da bi poslije
završenog studija, kroz program redovitog obrazovanja, to jest kroz upisani i završeni studijski program Nautike ili Pomorskih
tehnologija jahta i marina, dobili potvrdnice o pohađanju sljedećih programa izobrazbe upravljačke razine:
1. D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – upravljačka razina,
2. D11 – GMDSS radiooperater (STCW IV/2),
3. D12 – Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3),
4. D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke
brodice (STCW VI/2),
5. D20 – Osposobljenost za pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4-2),
dužni su prije pohađanja odgovarajućih kolegija na upravljačkoj razini, uz obvezu redovitog pohađanja nastave, odslušati i
položiti sljedeće dodatne programe izobrazbe radne razine iz uvodnog razlikovnog programa (Prilog E1 Pravilnika o
zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca):
1. D2 – Posebni programi temeljne sigurnosti na brodu (STCW A-VI/1),
2. D6B – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – radna razina,
3. D19 – Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći (STCW VI/4-1).
(2) Redoviti studenti koji su upisali preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstva akademske 2014./2015. godine
i kasnije, a nisu prethodno završili srednju pomorsku školu brodostrojarskog smjera, da bi poslije završenog studija, kroz
program redovitog obrazovanja, to jest kroz upisani i završeni studijski program Brodostrojarstva, dobili potvrdnice o
pohađanju sljedećih programa izobrazbe upravljačke razine:
1. D12 – Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3),
2. D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke
brodice (STCW VI/2),
dužni su prije pohađanja odgovarajućih kolegija na upravljačkoj razini, uz obvezu redovitog pohađanja nastave, odslušati i
položiti sljedeće dodatne programe izobrazbe radne razine iz uvodnog razlikovnog programa (Prilog E2 Pravilnika o
zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca):
1. D2 – Posebni programi temeljne sigurnosti na brodu (STCW A-VI/1).
(3) Ukoliko studenti ne odslušaju i ne polože navedene programe izobrazbe, neće im se moći izdati potvrdnice za
programe izobrazbe upravljačke razine, budući je preduvjet pohađanja programa izobrazbe upravljačke razine odslušana i
položena odgovarajuća radna razina.

Članak 2.
(1) Studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Nautike dužni su nazočiti nastavi iz niže navedenih kolegija u
kojima se nalaze sadržaji programa izobrazbe kako bi poslije završenog studija dobili potvrdnice o pohađanju programa
izobrazbe kroz program redovitog obrazovanja:
1. D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – upravljačka razina:
• Sigurnost na moru (II. sem., 3+1),
• Terestička navigacija (III. sem., 2+2),
• Elektronička navigacija (III. sem., 2+2),
• Zapovjedanje u navigaciji I. (III. sem., 2+2),
• Plovidbena praksa (VI. sem., 0+4).
2. D11 – GMDSS radiooperater (STCW IV/2):
• Komunikacije u pomorstvu (V. sem., 3+3).
3. D12 – Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3):
• Sigurnost na moru (II. sem., 3+1),
• Plovidbena praksa (VI. sem., 0+4),
• Vježba na PP-vježbalištu u Popovićima.
4. D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke
brodice (STCW VI/2):
• Sigurnost na moru (II. sem., 3+1),
• Plovidbena praksa (VI. sem., 0+4).
5. D20 – Osposobljenost za pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4-2):
• Medicina za pomorce (II. sem., 2+1).
(2) Studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Brodostrojarstva dužni su nazočiti nastavi iz niže navedenih
kolegija u kojima se nalaze sadržaji programa izobrazbe kako bi poslije završenog studija dobili potvrdnice o pohađanju
programa izobrazbe kroz program redovitog obrazovanja:
1. D12 – Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3):
• Sigurnost na moru (II. sem., 2+1),
• Plovidbena praksa (VI. sem., 0+2),
• Vježba na PP-vježbalištu u Popovićima.
2. D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom,
osim brze spasilačke brodice (STCW VI/2):
• Sigurnost na moru (II. sem., 2+1),
• Plovidbena praksa (VI. sem., 0+2).
(3) Studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Pomorskih tehnologija jahta i marina dužni su nazočiti nastavi iz
niže navedenih kolegija u kojima se nalaze sadržaji programa izobrazbe kako bi poslije završenog studija dobili potvrdnice o
pohađanju programa izobrazbe kroz program redovitog obrazovanja:
1. D6C – Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – upravljačka razina:
• Elektronička navigacija (III. sem., 2+2)
• Sigurnost na moru (IV. sem., 3+1),
2. D11 – GMDSS radiooperater (STCW IV/2);
• Brodska elektrotehnika i elektronika (I. sem., 2+1),
• Pomorske komunikacije (II. sem., 2+3),
3. D12 – Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara (STCW VI/3):
• Stručna praksa (II. sem., 0+2),

• Sigurnost na moru (IV. sem., 3+1),
• Vježba na PP-vježbalištu u Popovićima,
4. D17 – Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke
brodice (STCW VI/2):
• Stručna praksa (II. sem., 0+2),
• Sigurnost na moru (IV. sem., 3+1).
5. D20 – Osposobljenost za pružanje medicinske skrbi na brodu (STCW VI/4-2):
• Pomorska medicina (VI. sem., 2+1).
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe članka 60. i 61. Pravilnika studiranja na preddiplomskim
studijima Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku koji je donešen na 23. sjednici Stručnog vijeća Pomorskog odjela
održanoj 29. lipnja 2011. godine.
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