Povjerenstvo za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Broj: 315-1/21.
U Dubrovniku, 24. ožujka 2021.
Zapisnik
s 64. sjednice održane 23. ožujka 2021.
Sjednica je održana elektroničkim putem korištenjem videokonferencijske platforme Zoom, s
početkom u 9.30 sati, a nazočili su joj: doc. dr. sc. Marija Bečić, predstavnica Odjela za
ekonomiju i poslovnu ekonomiju, predsjednica Povjerenstva, te članovi: izv. prof. dr. sc.
Natalia Stagl Škaro, predstavnica Odjela za komunikologiju, doc. dr. sc. Kruno Bonačić,
predstavnik Odjela za akvakulturu, doc. dr. sc. Anamaria Bjelopera, predstavnica Odjela za
elektrotehniku i računarstvo, dr. sc. Nermin Hasanspahić, predstavnik Pomorskog odjela,
Marta Kotlar, predstavnica Odjela za umjetnost i restauraciju, Đivo Testen, predstavnik
studenata i Vlado Lučić, predstavnik gospodarstva.
Članovi Povjerenstva koji su se ispričali: doc. dr. sc. Iris Dupčić Radić, predstavnica Instituta za
more i priobalje,
Sjednici je nazočio i Matej Trpin, voditelj Ureda za kvalitetu, zadužen za sastavljanje zapisnika.
Sjednicu Povjerenstva sazvala je doc. dr. sc. Marija Bečić, predsjednica Povjerenstva koja je
predložila
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa 61. sjednice održane 13. srpnja 2020. putem
videokonferencijske platforme, 62. sjednice održane elektroničkim putem i
zaključene 20. studenoga 2020. i 63. sjednice održane elektroničkim putem i
zaključene 16. veljače 2021.
2. Vrednovanje izmijenjenih i dopunjenih (revidiranih) studijskih programa
preddiplomskog sveučilišnog studija „Mediji i kultura društva“ i diplomskih
sveučilišnih studija „Mediji“ i „Odnosi s javnostima“
3. Vrednovanje studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija „Povijest Jadrana
i Mediterana“
4. Vrednovanje manje dopune studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija
„Pomorstvo“
5. Vrednovanje manjih izmjene i dopune studijskih programa preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog studija „Konzervacija-restauracija; smjerovi: Drvo, Papir,
Tekstil, Metal, Keramika“
6. Vrednovanje manje izmjene i dopune studijskog programa specijalističkog
diplomskog stručnog studija „Financijski menadžment“
7. Vrednovanje manjih dopuna studijskog programa preddiplomskog stručnog studija
„Sestrinstvo“

8. Donošenje odluke o izvođenju kolegija na stranom jeziku na studijima Sestrinstvo i
Kliničko sestrinstvo
Sjednica je zaključena u 11,30 sati.

