10. sjednica, održana 28. veljače 2013.
Dr. sc. Ivo Ban, profesor emeritus, izabran je za predsjednika Sveučilišnog savjeta Sveučilišta
u Dubrovniku za mandatno razdoblje od 28. veljače 2013. do 28. veljače 2017. (četiri godine).
Rektorica prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah izvjestila je članove Savjeta o najznačajnijim
aktivnostima tijekom 2012. godine i u razdoblju od 1. listopada 2012. do 28. veljače 2013., a
posebno je istaknula: otvorenje središnje zgrade u Sveučilišnom kampusu u kojoj su od
akademske 2012./2013. godine s radom započeli Odjel za umjetnost i restauraciju i Odjel za
komunikologiju Sveučilišta; nabavu novog nautičkog i brodostrojarskog simulatora na
Pomorskom odjelu Sveučilišta, opremanje telekomunikacijskog laboratorija na Odjelu za
elektrotehniku i računarstvo; opremanje laboratorija za senzorna ispitivanja vina i maslinova
ulja u Zavodu za mediteranske kulture, kompletiranje projektne dokumentacije i ishođenje
lokacijske dozvola za izgradnju Studentskog doma u Dubrovniku; uspješno obavljene
reakreditacije Pomorskog odjela i Odjela za elektrotehniku i računarstvo; stjecanje
akademskog stupnja doktora znanosti petnaestorice nastavnika Sveučilišta te akademskog
stupnja magistra znanosti koji su stekle tri nastavnice; otkriće nove vrste alge u Jadranu do
kojeg su došli znanstvenici s Instituta za more i priobalje Sveučilišta, otvorenje stručnog
preddiplomskog studija Financijski menadžment u Pločama kao prvoga stručnog dislociranog
studija Sveučilišta, predsjedanje Rektorskim zborom hrvatskih sveučilišta u akademskoj
2012./2013.; pokretanje programa Web post u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom
Županijskom komorom Dubrovnik (studenti Odjela za elektrotehniku i računarstvo
Sveučilišta izrađuju web-stranice za male poduzetnike); četiri godine uspješnog rada
studentskog UNIDU radija; potpisivanje sporazuma o razvoju agroturizma s Općinom
Konavle, objavljivanje dva nova udžbenika nastavnika Sveučilišta: „Mikroekonomija –
menadžerski pristup“ autora prof. dr. sc. Đura Benića i ”Izvori konkurentske prednosti u XXI.
stoljeću” koautorice doc. dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž; dobivanje dopusnice za izvedbu
revidiranih nastavnih programa na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta, te
donošenje odluke da se na na tom odjelu od akademske 2013./2014. godine započne s
izvedbom novoga studijskog smjera IT menadžment; uspješnu provedbu vanjskog
vrednovanja sustava za osiguravanje i unapređivanje kvalitete na Sveučilištu. Rektorica je
posebno istaknula vrijedne donacije za realizaciju projekata u vezi s izgradnjom Studentskog
doma (Dubrovačko-neretvanska županija i Studentski centar Dubrovnik) i nabavku
nautičkoga i brodostrojarskog simulatora (Atlantska plovidba i Privredna banka Zagreb).
Savjet je primio na znanje informaciju rektorice prof. dr. sc. Vesne Vrtiprah o aktivnostima
Sveučilišta u Dubrovniku u razdoblju između dvije sjednice. Savjet je dao suglasnost na
Odluke Senata o prihvaćanju temeljnog financijskog izvješća za 2012. i financijskog plana za
2013. godinu koje je Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio na svojoj 100. sjednici, održanoj
26. veljače 2013.

