Sveučilište u Dubrovniku
Povjerenstvo za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Broj: 2167/13-1
U Dubrovniku, 23. studenog 2013.
Zapisnik
s 14. sjednice održane 22. studenoga 2013. g.
Sjednica je održana u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s početkom u
9.00 sati, a nazočili su joj: dr. sc. Nenad Jasprica, predstavnik Instituta za more i priobalje,
predsjednik Povjerenstva, doc. dr. sc. Natalia Stagl Škaro, predstavnica Odjela za komunikologiju,
zamjenica predsjednika Povjerenstva, te članovi: Anamaria Bjelopera, predstavnica Odjela za
elektrotehniku i računarstvo, Ivica Ðurđević-Tomaš, predstavnik Pomorskog odjela, doc. dr. sc. Sanja
Žaja Vrbica, predstavnica Odjela za umjetnost i restauraciju, Romano Radonić, predstavnik studenata,
te Željko Miletić, predstavnik gospodarstva.
Sjednici je nazočio i Matej Trpin, voditelj Ureda za kvalitetu, zadužen za sastavljanje zapisnika.
Odsutni: doc. dr. sc. Ana Gavrilović, predstavnica Odjela za akvakulturu, doc. dr. sc. Marija Dragičević,
predstavnica Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, koje su se unaprijed ispričale zbog
neodgodivih nastavnih obaveza.
Sjednicu Povjerenstva je sazvao i predsjedavao joj je predsjednik Povjerenstva N. Jasprica koji je
predložio sljedeći
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika s 13. sjednice Povjerenstva održane 17. lipnja 2013.;
2. Elaborat o studijskom programu zajedničkog preddiplomskog sveučilišnog studija
„Povijest Jadrana i Mediterana“ s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu;
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
ad. 1.
Zapisnik sa 13. sjednice Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen.
ad.2.
Članovima Povjerenstva uz poziv na sjednicu dostavljen je Elaborat o novog studijskom programu
preddiplomskog sveučilišnog studija “Povijest Jadrana i Mediterana”, zajedno sa zahtjevom
Povjerenstva za izradu predloženog novog studijskog programa za pokretanje postupka vrednovanja
tog studijskog programa.
Obzirom da predmetni studij pripada znanstvenom području humanističkih znanosti, N. Jasprica je
istaknuo kako je ideja pokretanja humanističkih studija na Sveučilištu sadržana u Elaboratu za
osnivanje Sveučilišta i svim razvojnim strategijama koje su donesene u proteklom razdoblju. Budući
da Sveučilište trenutno ne raspolaže potrebnim nastavnim kadrom za pokretanje takvih studija,

pokrenuta je inicijativa za sklapanje sporazuma s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu koji
predviđa pokretanje zajedničkog studija iz polja povijesti čiji će nositelj biti Sveučilište u Dubrovniku,
a suradna ustanova Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. M. Trpin je izvijestio da je, sukladno
posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz srpnja
2013., u istom unesena i odredba o zajedničkom studiju, temeljem koje su regulirane i pretpostavke
za izvođenje takvog studija u važećem Pravilniku o postupku vrednovanja studijskih programa na
Sveučilištu u Dubrovniku.
Slijedom navedenog, predmetnu inicijativu je podržao Senat Sveučilišta na 103. sjednici održanoj 18.
lipnja 2013., nakon čega je Sveučilište u Dubrovniku 26. lipnja 2013. potpisalo Sporazum o osnivanju
zajedničkog studija s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, kojim je imenovano zajedničko
Povjerenstvo za izradu predmetnog studijskog programa. Imenovano povjerenstvo je izradilo
elaborat o preddiplomskom sveučilišnom studijskom programu “Povijest Jadrana i Mediterana” na
obrascima propisanim Pravilnikom o postupku vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu u
Dubrovniku, te dostavilo isti ovom Povjerenstvu uz dopis s molbom za provođenje postupka
vrednovanja predloženog studijskog programa te prijedlogom recenzenata. Obzirom da su
predložena dva recenzenta, članovi Povjerenstva su se složili da je ubuduće potrebno naglasiti
predlagateljima studijskih programa da prijedlog mora sadržavati najmanje jednog recenzenta više
od broja propisanog Pravilnikom o postupku vrednovanja studijskih programa na Sveučilištu u
Dubrovniku, od kojih će ovo Povjerenstvo odabrati dva recenzenta za preddiplomske i diplomske
studije, odnosno tri za poslijediplomske studije.
Slijedom navedenog, predsjednik Povjerenstva N. Jasprica predložio je da se Elaborat o studijskom
programu uputi na recenzije:
 izv. prof. dr. sc. Marku Trogrliću, pročelniku Odsjeka za povijest na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Splitu,
 akademiku Franju Šanjeku, redovitom profesoru na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.
Nakon što se iste recenzije pribave Povjerenstvo će donijeti odluku o daljnjem tijeku postupka u svezi
navedenog studijskog programa.
Nakon što je Povjerenstvo utvrdilo da su u Elaboratu o studijskom programu obrađena sva poglavlja
u skladu s Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta i
Uputama Rektorskog zbora za sastavljanje prijedloga preddiplomskih i diplomskih studija,
jednoglasno je donijelo
ODLUKU
1. Prihvaća se zahtjev Povjerenstva za izradu novog studijskog programa “Povijest Jadrana i
Mediterana” za odobrenje novog studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija
“Povijest Jadrana i Mediterana” te se provodi propisani postupak vrednovanja navedenog
studijskog programa.
2. Imenuju se recenzenti za studijski program naveden u točki 1. ove odluke kako slijedi:
a. izv. prof. dr. sc. Marko Trogrlić, pročelnik Odsjeka za povijest na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Splitu,
b. akademik Franjo Šanjek, redoviti profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.

3. Elaborat o programu preddiplomskog sveučilišnog studija “Povijest Jadrana i Mediterana”
poslat će se recenzentima iz točke 2. ove odluke.
4. Zadužuje se voditelj Ureda za kvalitetu Matej Trpin da izvijesti Povjerenstvo o pristiglim
recenzijama studijskih programa.
5. Prijedlog studijskog programa navedenog u točki 1. ove odluke prilaže se ovom zapisniku i
čini njegov sastavni dio.
Zaključeno u 10,00 sati
Zapisnik sastavio:

Predsjednik Povjerenstva

Voditelj Ureda za kvalitetu
Matej Trpin, dipl.iur.

dr. sc. Nenad Jasprica, v.r.

