O STUDIJU
Dana 8. srpnja 2016. sklopljen je Sporazum Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta
u Palermu kojim se uspostavljaju Double Degree sveučilišni diplomski studiji između
diplomskih studija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku
„Ekonomija“ i „Poslovna ekonomija, studijski smjer Marketing“ s jedne strane i
diplomskih studija Sveučilišta u Palermu “Laurea Magistrale in Scienze Economiche e
Finanziare i “Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali“ u Italiji, s druge strane.
Ovim Sporazumom, koji se primjenjuje od akademske godine 2016./2017. omogućuje se
studentima koji provedu jedan semestar i polože sve ispite na partnerskoj instituciji, sa
popisa usuglašenog između dvaju sveučilišta, stjecanje diplome Sveučilišta u
Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu.
PRIJAVE
Maksimalan broj studenata koji se mogu upisati u svakom programu Zajedničkog
studija je 5 (pet), za svaku akademsku godinu, od strane svakog sveučilišta. Poziv za
sudjelovanje bit će objavljen od strane svake partnerske institucije jednom godišnje.
Odabir kandidata temeljit će se na dosadašnjim akademskim postignućima, studentskoj
motivaciji i razini znanja engleskog jezika. Studenti primljeni u Double Degree program
moraju posjedovati zadovoljavajuću razinu znanja engleskog jezika. Provjera znanja
engleskog jezika provodit će se od strane Centra za jezike matičnog sveučilišta.
TROŠKOVI STUDIJA
Troškove prijevoza, zdravstvenog osiguranja, smještaja i sve ostale troškove
boravka koji nastaju tijekom razdoblja provedenog na partnerskom sveučilištu snosi
student. Student mora steći zdravstveno osiguranje koje jamči pristup zdravstvenoj
skrbi u zemlji domaćinu. Ovo osiguranje mora pokriti zdravstvenu zaštitu, smrt i
invalidnost uzrokovanu nesrećom, repatrijaciju u slučaju smrti od bilo kojeg uzroka.
Partnersko sveučilište, putem odgovorne osobe, obvezuje se na pružanje pomoći u
traženju odgovarajućih smještajnih kapaciteta. Isto tako, partnerska ustanova se
obvezuje da će studentu osigurati informacije koje se odnose na boravak u državi
partnerske institucije poput vize, potrebnog zdravstvenog osiguranja, i sl., prije njihovog
dolaska. Studenti polaznici Zajedničkog studija imat će pristup svim uslugama
dostupnim studentima partnerske institucije. Studenti koji pohađaju Zajednički studij
mogu se prijaviti za sufinanciranje boravka na partnerskoj instituciji u sklopu Erasmus+
natječaja na matičnom sveučilištu.

