Sveučilište u Dubrovniku
Povjerenstvo za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Broj:2109-1/12
U Dubrovniku, 18. rujna 2012.

Zapisnik
s 9. sjednice održane 18. rujna 2012.
Sjednica je održana u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s početkom u
11,30 sati, a nazočili su joj: prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prorektorica za studije i upravljanje
kvalitetom, predsjednica Povjerenstva, te članovi: prof. dr. sc. Željko Kurtela, pročelnik Pomorskog
odjela, doc. dr. sc. Ivan Vilović, pročelnik Odjela za elektrotehniku i računarstvo, doc. dr. sc. Ivona
Vrdoljak Raguž, pročelnica Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, prof. dr. sc. Vlasta Bartulović,
pročelnica Odjela za akvakulturu, dr. sc. Valter Kožul, ravnatelj Instituta za more i priobalje i glavni
tajnik Dalibor Ivušić.
Odsutni: prof. dr. sc. Branko Glamuzina, prorektor za znanost, prof. Dr. sc. Vladimir Lipovac,
prorektor za međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, pročelnik Odjela za umjetnost i
restauraciju i Miho Obradović, predsjednik Studentskog zbora i mr. sc. Ivan Jelčić, pomoćnik rektora
za kvalitetu.
Predsjednica Povjerenstva predložila je sljedeći
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika s 8. sjednice Povjerenstva održane 17. srpnja 2012.;
2. Vrednovanje sveučilišnog studijskog programa “Vizualne umjetnosti”.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
ad. 1.
Zapisnik s 8. sjednice Povjerenstva uz nadopunu u vezi s imenovanim recenzetima za studij Glazbene
umjetnosti, jednoglasno je prihvaćen.
ad. 2.
Predsjednica Povjerenstva utvrdila je da je Povjerenstvo koje je imenovao Senat za izradu elaborata za
pokretanje novih glazbenih i vizualnih umjetničkih studija u sastavu: doc. dr. sc. Sandra Uskoković,
mr. sc. Marija Grazio i Slaven Tolj, vizualni umjetnik, dostavilo Elaborat za pokretanje studija
„Vizualne umjetnosti“.

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

Elaborat za pokretanje umjetničkog integriranog sveučilišnog studija „Vizualne umjetnosti“
uputit će se na recenziju:
Miranu Moharu, prodekanu Akademije za vizualne umjetnosti u Ljubljani i

prof. dr. sc. Sonji Briski Uzelac, prodekanici za znanost na Akademiji za primijenjene
umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.
Prijedlog studijskog programa „Vizualne umjetnosti“ prilaže se ovom zapisniku i čini njegov
sastavni dio.
Zaključeno u 12,00 sati
Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

