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Sveučilište u Dubrovniku
Uvijek prvi, uvijek bolji! • Semper primus, semper melior!

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POVIJEST JADRANA I MEDITERANA

Naučiti svoju povijest da bismo je cijenili
U ovoj je, 2017./2018.
akademskoj godini, upisana treća generacija studenata preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest
Jadrana i Mediterana, što
znači da će Sveučilištu u
Dubrovniku uskoro dobiti
prve prvostupnike povijesti. Studenti ovoga studija
angažirali su se i osnovali svoju udrugu – po uzoru
na ostale studente povijesti
u Hrvatskoj. Tim smo povodom kratko razgovarali s voditeljem studija doc.
dr. sc. Marinkom Marićem,

studenticom Katarinom
Miljak, koja je izabrana za
predsjednicu novoosnovane Udruge studenata povijesti Sveučilišta u Dubrovniku Ragusa, te studentima
Stipom Šolićem i Ivanom
Župan.
„Sveučilište u Dubrovniku je studij osnovalo kako
bi se obrazovao kadar koji će istraživati i upravljati našom bogatom kulturnom baštinom. Dubrovnik
i studij povijesti, rekao bih,
prirodno pripadaju jedno drugom. Ovaj studij ni-

je klasičan studij povijesti,
kakve već imamo u Hrvatskoj, nego je studij fokusiran na područje Jadrana i
Mediterana. Posebno nas
veseli što imamo značajan
interes studenata koji nisu
iz naše Županije, već iz cijele Hrvatske – Splita, Zagreba, Osijeka“, rekao je doc.
Marić.
Studentica treće godine Katarina Miljak rekla je
kako su inicijativu za osnivanje Udruge pokrenuli nakon što su sudjelovali na konferenciji Udruge
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studenata povijesti u Zadru i posjetili Udrugu studenata povijesti u Osijeku.
„Naši su planovi povezati se sa studentima povijesti u Hrvatskoj i međusobno razmjenjivati iskustva.
Uskoro ćemo postati i dio

ISHA-e (International Students of History Association), europske udruge koja s
pomoću različitih aktivnosti, kao što su konferencije,
umrežava studente povijesti. Udruga je, dakle, način
povezivanja nas studenata,
te prilika da steknemo i razmjenjujemo nova iskustva“,
rekla je Miljak. Dodala je i
kako je studij upisala zbog
samog koncepta studija - jer
je drugačiji od ostalih. „Nazivi kolegija činili su se jako
zanimljivi. Želim istaknuti
da sam iznimno zadovoljna studijem, jer uz redovita
predavanja nerijetko odlazimo i na terensku nastavu,
gdje iz prve ruke imamo priliku vidjeti ono o čemu učimo na predavanjima. Također, već smo imali priliku
raditi na arhivskim materijalima, a najzanimljivija mi
je bila transkripcija pisama
iz Bogišićeve zbirke u Cavtatu. Kolegiji se međusobno
nadopunjuju što je svakako
plus, a imamo mogućnosti
odabrati i kolegije s drugih
odjela sa Sveučilišta, što pokazuje interdisciplinarnost
samog studija. Na našem
studiju povijest se proučava kao priča, a ne kao pregled ratova i vladara, pa je
puno zanimljivije. Zbog toga što, nažalost, na Sveučilištu još nema diplomskog
studija, plan mi je nasta-

viti studiranje na diplomskom studiju Filozofskog
fakulteta u Zagrebu“, završila je Miljak. S njom su suglasni i studenti druge godine Stipe Šolić i prve godine
Ivana Župan. Naime, oboje su u srednjoj školi zavoljeli povijest i odlučili da je
to znanstvena disciplina s
kojom se žele baviti. „Iako
sam iz Splita pa sam u svojemu gradu mogao studirati
povijest, zapitao sam se što
studiranje u Dubrovniku
može probuditi u meni. Samim dolaskom u Grad, taj
živući povijesni spomenik,
shvatio sam da se moja želja pokazala ispravnom. Uz
terensku nastavu, veliki plus
studiranja na Sveučilištu u
Dubrovniku su i nastavnici.
Oni su ti koji u nama probude želju za znanjem i napretkom, ali nas i tjeraju da
sami osjetimo potrebu baviti se dublje određenom problematikom. Osobno sam
iznimno zadovoljan s načinom na koji se moje obrazovanje odvija, pa moja želja
za daljnjem bavljenjem poviješću ne jenjava, naprotiv,
samo postaje sve izraženija.
Kao zaključak, rekao bih da
se po završetku studija nudi niz mogućnosti za pronalaskom svog radnog mjesta
u arhivima, muzejima... Također bih naglasio činjenicu da studij daje podlogu i
za rad u turizmu“, rekao je
student Šolić.
Ivana Župan, studentica prve godine, objasnila je
kako, po njezinom mišljenju, „prvo trebamo upoznati i razumjeti svoju povijest, svoju baštinu, kako
bi je znali cijeniti“. Dodala
je i kako smatra da su predavanja dobro koncipirana,
zanimljiva i poučna. „Nastavnici nam uvijek stoje
na raspolaganju, po tome
mogu reći da je studij dobro ustrojen i organiziran.
Nadam se da će se pokrenuti i diplomski studij kako bismo mogli produbiti svoje znanje i steći titulu
magistra povijesti. Također,
nadam se da ću nakon završetka studija uspjeti naći posao u struci, u kojemu
ću i dalje moći obogaćivati
svoje znanje i vještine. Možda s vremenom odlučim i
nastaviti svoje obrazovanje
na poslijediplomskom studiju“, rekla je Župan.
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