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RIJEČ REKTORICE SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU I

Riječ rektorice Sveučilišta u 
Dubrovniku

Prigodom obilježavanja 10. obljetnice osnivanja 
Sveučilišta u Dubrovniku, tiskana je ova monografija 
kojom se na jednome mjestu daje osnovno obilježje 

aktivnosti pri njegovu osnivanju i najvažnija ostvarenja u 
prvih deset godina njegova rada. Više podataka dano je u 
godišnjacima koji su tiskani nakon svake akademske godine.

Svoju desetu obljetnicu Sveučilište u Dubrovniku 
obilježava u godini kad je Republika Hrvatska primljena u 
Europsku zajednicu kao njezina 28. članica, pa valja očekivati 
da će prepoznatljivost Sveučilišta biti tijesno povezana i s 
europskom humanističkom i demokratskom tradicijom. 
Pritom se misli da će se i ono neizostavno uključiti u moderne 
europske sustave visokog obrazovanja, ali i uz očuvanje 
svoje osobnosti i identiteta. Jer obrazovanje i znanost u 
Dubrovniku sežu u daleku prošlost, a posebno se to odnosi 
na pomorske, društvene i prirodne znanosti. 

Iako su za osnivanje Sveučilište u Dubrovniku 
postojale mnoge povijesne, kulturne, društvene i geografske 
pretpostavke, valjalo je učiniti golem napor da se to i ostvari. 
Pisane su teze i elaborati, obrazloženja i zamolbe, održavani 
okrugli stolovi i različiti sastanci te se odgovaralo na različita 
promišljenja kakvo je Sveučilište Dubrovniku potrebno.

Logično je bilo da se Sveučilište u Dubrovniku pokrene 
sa studijima koji su se dotad izvodili na visokim učilištima u 
Dubrovniku  -  iz područja društvenih, tehničkih i biotehničkih 

znanosti. S vremenom bi se stvorile pretpostavke i za studije 
iz područja humanističkih znanosti i umjetnosti, čime bi ono 
dobilo svoj puni smisao. To su prihvatili Nacionalno vijeće 
za visoku naobrazbu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta, Vlada Republike Hrvatske i, konačno, Hrvatski sabor, 
koji je 1. listopada 2003. donio Zakon o osnivanju Sveučilišta 
u Dubrovniku.

U trenutku osnivanja Sveučilišta u Dubrovniku 
dragovoljno su mu pristupili Fakultet za turizam i vanjsku 
trgovinu, Veleučilište u Dubrovniku i Studentski centar 
Dubrovnik, pa je 15. studenoga 2005. Senat Sveučilišta u 
Dubrovniku donio odluku o osnivanju Instituta za more i 
priobalje, koji čine ex Laboratorij za ekologiju planktona i 
ex Laboratorij za ekologiju i uzgoj morskih organizama, 
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PRVIH DESET GODINA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU     II

smješteni u Tvrđavi sv. Ivana u Dubrovniku, u sastavu 
Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita. Nakon što je 
Hrvatski sabor 1. rujna 2011. donio Zakon o dopuni Zakona 
o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku, Sveučilište je osnovalo 
Zavod za mediteranske kulture koji čini ex Stanica za južne 
kulture u Dubrovniku.

Ustrojeno s odjelima, institutima, zavodima i centrima, 
svi bez pravne osobnosti, kao i uz financijsko poslovanje 
koje omogućuje njegovu potpunu integriranost, Sveučilište u 
Dubrovniku je po svojim programima, po svojoj organizaciji 
i tehničkoj opremljenosti vrlo suvremena visokoobrazovna 
i znanstvena ustanova. Kao svoje sastavnice s pravnom 
osobnosti ima Studentski centar Dubrovnik i Tehnološki i 
poslovno-inovacijski centar za marikulturu (MARIBIC).

Na šest sveučilišnih odjela izvodi se deset 
preddiplomskih trogodišnjih sveučilišnih studija, dva 
preddiplomska trogodišnja stručna studija, devet diplomskih 
dvogodišnjih sveučilišnih studija i jedan poslijediplomski 
specijalistički studij, a kao suradna ustanova Sveučilište 
u Dubrovniku sudjeluje u izvedbi šest međusveučilišnih 
poslijediplomskih (doktorskih) studija. 

Prva generacija studenata upisana je akademske 
2004./2005. godine prema nastavnim planovima i 
programima koji su u potpunosti usklađeni s preporukama 
Bolonjske deklaracije, kao i prema potrebama gospodarstva 
i društvene zajednice. Osiguran je prijenos ECTS kredita 
i mobilnost nastavnika i studenata a kontinuirano se 
prati i poboljšava kvaliteta nastavnog procesa na temelju 
obostranoga ocjenjivanja nastavnika i studenata.

Sveučilište u Dubrovniku započelo je svoju djelatnost 
sa 138 zaposlenika u stalnome radnom odnosu, a deset 
godina nakon toga bilo ih je 262, ili 1,9 puta više. Od početna 

62 zaposlena sa znanstveno-nastavnim, znanstvenim ili 
nastavnim zvanjem, nakon deset godina bilo ih je 140, ili 2,3 
puta više. Broj doktora znanosti u proteklih deset godina 
povećao se s 24 na 82, ili 3,4 puta.

Znanstveno-nastavnu aktivnost Sveučilište u 
Dubrovniku započelo je s 51% zaposlenih u stalnome 
radnom odnosu i 49% vanjskih suradnika. Broj vanjskih 
suradnika iz godine se u godinu smanjivao pa je nakon 
deset godina dostigao manje od 25%. Pritom valja reći da 
je bez vanjskih suradnika bilo nemoguće izvoditi kvalitetnu 
nastavu. Zato im hvala za uloženi trud, ali i na činjenici da 
su ovu sredinu doživljavali kao da je njihova. Veliko hvala 
i rektorima svih hrvatskih sveučilišta, dekanima njihovih 
fakulteta, ravnateljima instituta i drugih institucija koji su 
omogućili njihovim nastavnicima i znanstvenicima da 
pomognu Sveučilištu u Dubrovniku.

U proteklih deset godina u stalni radni odnos na 
Sveučilište u Dubrovniku primljena su 84 znanstvenika, 
nastavnika i suradnika. To valja zahvaliti, u prvom redu, 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, koje je 
odobrenjem razvojnih mjesta i znanstvenih novaka dalo 
nemjerljivu potporu ovome visokom učilištu. 

Jednako tako, od 95 stalno zaposlenih mladih ljudi 
iz Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije u 
proteklih deset godina njih je 56 steklo doktorat znanosti 
i 14 magisterij znanosti na različitim fakultetima izvan 
Dubrovnika. Danas je još 40-ak doktoranada znanosti 
koji bi u sljedećih nekoliko godina mogli završiti 
upisane poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije. 
Znanstvenim novacima i zaposlenicima u stalnome radnom 
odnosu Sveučilište u Dubrovniku trajno je osiguravalo sva 
novčana sredstva za stjecanje doktorata znanosti.
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Studenti Sveučilišta u Dubrovniku, organizirani u 
Studentski zbor i Sveučilišni sportski savez, pokrenuli su i 
realizirali velik broj projekata na obrazovnome, kulturnome, 
sportskom i humanitarnom polju. Uključujući se u nastavni 
proces, upravna tijela i istraživačke projekte postali su važan dio 
svih aktivnosti na Sveučilištu. Održavali su uzornu suradnju 
sa Studentskim centrom Dubrovnik, koji je uspješno skrbio 
o smještaju, prehrani i povremenom zapošljavanju studenata 
kao i o njihovim kulturnim i sportskim aktivnostima.

Nastavnici i znanstvenici bili su voditelji više od 50 
znanstvenih, tehnoloških i stručnih projekata, a velik broj 
njih u tim su projektima sudjelovali kao istraživači. Također, 
mnogi od njih sudjelovali su u uzradbi različitih elaborata, 
ekspertiza i studija te su djelovali u popularizaciji znanosti.

U prostorima Sveučilišta u Dubrovniku održan je velik 
broj znanstvenih i stručnih skupova, “okruglih stolova” 
i radionica. Obavljen je velik broj posjeta iz inozemstva i 
Hrvatske, pokrenute su intenzivne aktivnosti u svim oblicima 
međusveučilišne suradnje, a međunarodna orijentacija 
Sveučilišta u Dubrovniku utkana je u temelje njegova razvoja. 
Mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja u 
sklopu Erasmus programa iz godine u godinu sve je veća.

U proteklom vremenu uloženo je više od 200 
milijuna kuna da bi se osigurali optimalni uvjeti za rad na 
Sveučilištu. Rekonstruirani i adaptirani su: prva zgrada u 
budućem Sveučilišnom kampusu, Ljetnikovac Crijević-
-Pucić s povijesnim vrtom za Rektorat, Villa Elisa za 
Odjel ekonomije i poslovne ekonomije, središnja zgrada 
na Bistrini za Tehnološki i poslovno-inovacijski centar za 
marikulturu (MARIBIC) te staklenici u Čibači za Zavod 
za mediteranske kulture, i svi su prostori opremljeni 
suvremenim audiovizualnim pomagalima. Izgrađena je 

istraživačka brodica Baldo Kosić II., kupljeni su novi nautički 
i brodostrojarski simulatori, komunikacijska oprema, različiti 
uređaji i instrumenti, računala i računalna oprema. Također, u 
pripremi je projektna dokumentacija za nastavak investiranja 
od čega je najvažnija izgradnja Studentskog doma, uz koji je 
tijesno povezan porast broja studenata na Sveučilištu.

O rečenome, i više od toga, doznat ćete u ovoj 
monografiji. Naravno, tu nećete pročitati o svim poteškoćama 
s kojim se suočavalo Sveučilište u Dubrovniku u proteklih 
deset godina, ali ćete moći svjedočiti da je napravljen velik 
iskorak u akademskoj zajednici Dubrovnika. Zahvaljujući u 
prvom redu zaposlenicima Sveučilišta.

Na ovome mjestu još jedanput treba zahvaliti: 
Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu 
znanosti, obrazovanja i sporta, Nacionalnom vijeću za 
visoku naobrazbu, Agenciji za znanost i visoko obrazovanje, 
Rektorskom zboru hrvatskih sveučilišta, Dubrovačko-  
-neretvanskoj županiji i Gradu Dubrovniku na svekolikoj 
potpori.

Sveučilište u Dubrovniku ima jasnu viziju svoga 
razvoja, pri čemu su izvrsnost studija, visoka razina 
vrsnoće znanstvenoistraživačkog rada, međunarodna 
prepoznatljivost te izgradnja Studentskog doma i Sveučilišnog 
kampusa njegovi prioriteti kako bi se postizali što bolji 
rezultati i pridonijelo njegovu ugledu i prepoznatljivosti u 
hrvatskoj i europskoj akademskoj zajednici. Možda o tome 
već bude svjedočila sljedeća monografija.

         prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah,
  rektorica Sveučilišta u Dubrovniku
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Zgrada Rektorata Sveučilišta u Dubrovniku
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PROSLOV 1

Iako mislite da znate, jer ste negdje pročitali, da 
je Dubrovnik osnovan početkom 7. stoljeća, o 
čemu se pisalo u mnogim znanstvenim radovima i 

različitim publikacijama, nova otkrića donijela su nove 
spoznaje.

Tvrdnjama mnogih dubrovačkih i drugih 
povjesničara da se Dubrovnik počeo razvijati na 
najvišem predjelu (polu)otočića Lave, Antun Ničetić 
u svojoj knjizi Nove spoznaje o postanku Dubrovnika, 
o njegovu brodarstvu i plovidbi svetoga Pavla (Sveučilište u 
Dubrovniku, 2005.) suprotstavlja zaključak da je Grad 
više stotina, ako ne i tisuću, godina stariji. Zaključak 
temelji primjenjujući vlastitu multidisciplinarnu 
metodologiju u znanosti o brodogradnji, navigaciji 
i povijesti pomorstva uz pomoć novih arheoloških 
nalaza i arhivske dokumentacije nasuprot dotadašnjim 
uglavnom samo jednostranim, malobrojnim i vremenski 
ograničenim arhivskim podacima. „Donju granicu 
zasad valja spustiti u 6. – 5. stoljeće prije Krista, otkad 

datira brončani ženski nakit nađen 1927. godine. To su 
potvrdili arheološki nalazi na užem i širem području 
oko dubrovačke luke, a nadasve ulomci antičkih amfora 
iz 1. stoljeća prije Krista pronađeni 2003. godine ispod 
naslage mulja debele više od 2 m pod glavom Malog mula 
i obale između njega i Velikog mula, a potom i zaštitnim 
arheološkim zahvatima na ostatcima Kule Ribarnice“, 
tvrdi Antun Ničetić, kapetan duge plovidbe, doktor 
tehničkih znanosti, dugogodišnji znanstveni istraživač 
povijesti Dubrovnika i njegove luke i umirovljeni 
profesor Sveučilišta u Dubrovniku.

I dok će vjerojatno daljnja arheološka istraživanja 
u gradskom podzemlju nuditi nove spoznaje za točnije 
određivanje starosti Dubrovnika, nedvojbeno je da je 
Sveučilište u Dubrovniku osnovao Sabor Republike 
Hrvatske 1. listopada 2003. Pritom valja napomenuti da 
s tim nadnevkom ne započinju znanstveni rad i visoko 
obrazovanje u Dubrovniku, jer oni sežu unatrag nekoliko 
stoljeća, ali otad dobivaju i svoju institucionalnu formu.

Proslov
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Foto: Željko Tutnjević

Na glavnom ulazu u Sveučilišni kampus
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Foto: Željko Tutnjević

Visoko obrazovanje i znanost tijekom 
povijesti Dubrovnika

Često se može pročitati da je Dubrovnik grad 
jedinstvene ljepote i sklada, koji nema uzora 
nigdje u svijetu. Da je to Grad koji je po svojem 

opsegu malen, ali velik po svojoj povijesti i kulturnim 
spomenicima i zbivanjima. Grad koji se piše velikim 
početnim slovom.

O Gradu su ispisane najljepše rečenice. Njegove 
zidine, kule i bastioni, sklad njegovih ulica, palača, crkava, 
samostana, kuća i trgovina ostavlja snažan dojam na 
svakoga posjetitelja. Prođe li se Placom (Stradunom), tim 
jedinstveno izgrađenim predvorjem na otvorenome, ili 
dubrovačkim Lazaretima, zaustavili se uz Veliku i Malu 
Onofrijevu fontanu ili ispod zvonika - i laik i stručnjak 
oduševit će se viđenim jer nema ničeg što bi se nametalo ili 
bilo suvišno. Pozorno oko prolaznika mora opaziti da sklad 
Grada nije samo pitanje forme već i pitanje najdubljega 
duhovnog sadržaja: u dugom nizu stoljeća, sklad je bio uvjet 
održavanju Dubrovnika kao Grada, Republike i Slobode. 
I zato se prepoznaje kao jedna od mogućih sila našega 
duhovnog sadržaja. A kulturna baština Grada vidljiva je i 
u različitim sadržajima i oblicima: arhivima, bibliotekama 
i institucijama punima dokumenata duhovne povijesti, 
vlastitih književnih i umjetničkih djela tolikih razdoblja.

Kad se razmotre uvjeti življenja u Gradu – brdo i 
hridine na tri strane i more koje ga okružuje, onda se tek 

dobiva potpuna slika što mogu učiniti sposobnost ljudskog 
uma i vještina ljudskih ruku da se tu siromašnu i kamenitu 
zemlju pretvori u skladan spoj arhitekture i svakovrsne 
umjetničke i praktične ljepote. 

U strogo omeđenom prostoru duhovni je život 
tijekom stoljeća bujao i rastao – ogledajući se uvijek u 
vremenu kojemu je pripadao. Istina, ta se dostignuća ne 
mogu uvijek mjeriti mjerilima velikih europskih kultura, 
ali to su svjedočanstva svoga vremena, stremljenja 

Povijesna jezgra Grada

Foto: Zoran Smoljan
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prethodnika da u velikoj europskoj kulturnoj zajednici 
zauzmu svoje mjesto, da joj dadu svoj prilog i da na svom 
tlu ostave svoj pečat. 

Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike 
relativno je dobro poznata pa nju nema potrebe na ovom 
mjestu opsežnije elaborirati. Ipak, valja naglasiti da je 
u 450 godina Dubrovačke Republike (1358. – 1808.) 
njezino zlatno doba smješteno od polovine 15. do konca 
16. stoljeća. Tada, prije i poslije toga, u vrtlogu i vihoru 

povijesnih događaja Dubrovnik je nalazio ravnotežu 
između dvaju osvjedočenih neprijatelja – mletačkog 
lava i turskog polumjeseca i skladan odnos između 
svjetovnosti i religije. Riječi libertas Dubrovnik je tijekom 
svoje višestoljetne burne i slavne povijesti pridodao - 
mudrost i razboritost. Jednako tako, ni potresi niti požari 
nisu uništili ovaj Grad kao što to nisu učinila ni besramna 
razaranja u novijoj povijesti za vrijeme Domovinskoga 
rata, i on se poput feniks–ptice, uvijek iznova, dizao iz 
svojega pepela.

Za vrijeme cijelokupnoga svojega postojanja 
Dubrovnik je bio točka u kojoj je Istok susretao Zapad, 
što mu je davalo (i daje) posebnu važnost u kulturološkom 
i gospodarskom pogledu. O tome svjedoče sačuvani 
spomenici i ostvareni dometi urbanoga i ruralnog života, 
mediteranskog ugođaja i posebnoga domaćeg štiha (Statut 
1272. godine utvrđuje urbanistički plan Grada i način 
gradnje kuća, zdravstvena služba uspostavljena 1301. 
godine, ljekarna, jedna od najstarijih u Europi, otvorena 
1317. godine, kanalizacijski sustav izgrađen krajem 13. 
stoljeća, vodovod dovršen početkom 15. stoljeća, dječje 
sirotište otvoreno u 15. stoljeću, sinagoga, druga po starini 
u Europi, također u 15. stoljeću, još i danas u funkciji, 
izraz “dubrovački stil” u arhitekturi itd.). Zbog svega 
toga Povijesna gradska jezgra uvrštena je 1979. godine u 
Uneskov Popis svjetske spomeničke baštine u znak očuvanosti 
urbane vrednote i nenarušenoga prirodnog okružja uz 
želju da se to naslijeđeno trajno zadrži i za buduće naraštaje.

Gospodarska snaga Dubrovačke Republike zasnivala 
se na trgovini, pomorstvu i vrsnoj diplomaciji, koji su je 
činili dominantnim i neprijeporno najjačim slavenskim 
pomorsko–trgovačkim središtem u cijelom razdoblju Maketa Grada u rukama sv. Vlaha
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njegova višegodišnjega trajanja. No, razvitak trgovine 
i pomorstva pratila je i znanstvena misao, ili mu je, što 
je vjerojatnije, prethodila. Tako je Dubrovčanin Beno 
Kotruljević 1458. godine napisao četiri knjige O trgovini 
i savršenom trgovcu (tiskane tek 1573. u Veneciji), što je 
prvo djelo takve vrste uopće. Nikola Sargojević, također 
državljanin Dubrovačke Republike, prvi je Hrvat koji je 
napisao knjigu o navigaciji (tiskana 1574.). Velik doprinos 
Dubrovčana pomorskoj i trgovačkoj znanosti vidljiv 
je iz povijesnih zapisa: VII. knjiga Dubrovačkog statuta 
(1272.) jedan je od najstarijih pomorsko-trgovačkih 
zakonika; (vjerojatno) prvi propis o brodskom nadvođu; 
(vjerojatno) prva polica pomorskog osiguranja; vrlo rana 
zabrana prijevoza robova (1416.), uzrečica na Sredozemlju 
“ploviti na dubrovački način” (navigare alla ragusea); naziv 
trgovačkog jedrenjaka najveće nosivosti toga vremena 
(17. stoljeće) “argosy” - engleski “dubrovački brod” (od 
starijeg oblika ragusy) itd.

U proteklome stogodišnjem razdoblju gospodarski 
razvoj Dubrovnika, valorizirajući bogato kulturnopovijesno 
nasljeđe i vrijednosti života okrenutoga moru, razvijao se 
u smjeru obnove pomorskoga gospodarstva i izgradnje 
kvalitetne turističke ponude, po kojima je on danas 
nadaleko poznat i u svjetskim razmjerima. Zato je u 
njemu, početkom druge polovice dvadesetoga stoljeća, 
osnovan prvi Institut za turizam, poslije preseljen u 
Zagreb. Ovaj Grad, koji je istodobno i povijest, i muzej, 
i jedinstveni scenski prostor, postao je kulturno žarište i 
mjesto susreta najeminentnijih umjetnika, znanstvenika i 
povijesnih velikodostojnika, ostajući u dosluhu i s punom 
odgovornošću prema svojoj povijesti, ljepoti i tradiciji. 

Znanstveni rad i obrazovanje u Dubrovniku, također, 

imaju dugu tradiciju. Počeci su povezani s djelovanjem 
Rimokatoličke crkve, koje su istaknuti redovnici bili i 
vrsni promicatelji interesa Dubrovačke Republike i njezini 
diplomati, a neki od njih i veliki znanstvenici svoga doba 
u europskim razmjerima (najpoznatiji Ruđer Bošković 
i Marin Getaldić). Dubrovački stari pisci i jezikoslovci 
pak jedan su od osnovnih stupova hrvatske književnosti 
i hrvatskoga jezičnog koinea (Marin Držić, Ivan Gundulić, 
Joakim Stulli i mnogi drugi) a dubrovački latinisti ispisali 
su možda zadnje brilijatne stranice latinske književnosti.

Početak visokoškolskog obrazovanje u Dubrovniku 
vezan je uz Isusovački (jezuitski) crkveni red, i to 

Barokno stubište Uz Jezuite
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kao reakciju na raskol u Rimokatoličkoj crkvi, na 
protestantizam s utemeljem Martinom Luterom (početak 
1517.). Red je osnovao sv. Ignacije Loyola, a odobrio ga 
je 27. rujna 1540. papa Pavao III. Prvi cilj pri osnivanju 
Reda bio je vratiti se izvornoj Crkvi i vjeri kako ju je 
shvaćala Rimokatolička crkva prije Martina Lutera i 
njegovih reforma. (O tomu se raspravljalo i odlučivalo na 
Tridentskome crkvenom saboru – Koncilu. On je triput 
zasjedao, od 1545. do 1563. godine. Upravo je jedna 
od njegovih odluka bila odrediti fizionomiju i poslanje 
Isusovačkom redu na putu reafirmacije izvornog učenja 
Rimokatoličke crkve, onoga prije raskola.)

Kako je Dubrovačka Republika oduvijek bila bastion 
katoličanstva, njegov je Senat 1560. godine zatražio da 
papa Pio IV. u Grad pošalje isusovce. U početku bila je 
riječ o njihovu pojedinačnom doprinosu, ali je nakon 1604. 
godine u Gradu počela djelovati i organizirana isusovačka 
(jezuitska) misija, u razdoblju 1619. – 1639. godine poznata 
kao rezidencija.

Godine 1624. dubrovački jezuiti osnovali su Collegium 
Societatis Iesu najprije za potrebe obrazovanja crkvenih 
kadrova. Tu su djeca (ne samo kao dotad u privatnih učitelja) 
na nižoj razini stjecala osnovno i humanističko obrazovanje. 
Kako su isusovci inače veliku skrb posvećivali školstvu, 
prosvjeti i znanosti, u dogovoru s njima 1654. godine Senat 
Dubrovačke Republike je Collegium Societatis Iesu proglasio 
javnim visokim učilištem u kojemu se u prvom redu izučavala 
umjetnost i prirodne znanosti, što je bio stvarni početak 
dubrovačkoga visokoškolskog obrazovanja u svjetovne 
svrhe. Najpoznatiji svjetovnjak koji se ondje obrazovao 
bio je Ivan Gundulić, a uz njega najpoznatiji dubrovački 
isusovac i znanstvenik Ruđer Bošković prije odlaska u Rim 

na doktorske studije. Poznatiji još su bili: Rajmund Kunić, 
Benedikt Stay Stojković, Benedikt Zamanja, Đuro Baglivi, 
Stjepan Gradić, Ivan Marija Matijašević, Ivan Luka Zuzorić, 
pjesnik Ignjat Đurđević i drugi. Godine 1778. Collegium 
Societatis Iesu mijenja ime u Collegium Rhagusinum, a 
1793. godine Senat je dopustio mladim plemićima da na 
tom učilištu mogu studirati navigaciju i trgovinu. Poradi toga 
je Collegium Rhagusinum stvarni prethodnik svekolikoga suvremenog 
dubrovačkog visokog školstva.

Dakle, za vrijeme Dubrovačke Republike u 
Dubrovniku nije bilo visokoobrazovnih ustanova. 
Dubrovčani su se školovali uglavnom na talijanskim 
sveučilištima (Rim, Padova, Perugia, Siena, Firenca, Bologna 
i dr.). Država je godišnje davala nekoliko stipendija. Tako je 
ostalo i zapisano da su pjesnik i liječnik Đuro Hiđa i liječnik 
Miho Grgurević bili stipendisti dubrovačke vlade. Budući 
da se čulo kako se oni tamo provode, a ne uče, vlasti su 
1781./1782. godine zadužile Frana Zamagnu, koji se nalazio 

Natpisna ploča Collegium Rhagusinum na vrhu 
stubišta Uz Jezuite
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u Napulju, “da nadzire rad stipendiranih studenata medicine 
Đura Hidže i Miha Grgurevića u napuljskim bolnicama. 
Treba saslušati i mišljenje njihovih prvih profesora i dostaviti 
ga u Dubrovnik, jer to interesira cijeli Grad”.

Za vrijeme austrijske uprave (1815. – 1918.) kulturno 
i obrazovno stanje u Gradu bili su veoma prozaični, a 
kamoli da je bilo visokoškolskog obrazovanja. Austrija nije 
poštovala ni dubrovačku tradiciju. U to vrijeme Dubrovčani 
su studirali najčešće u Beču i Pragu, dijelom i u Budimpešti, 
pa dakako i u Italiji. Za Dubrovnik u tom pogledu nije 
marila ni Kraljevina SHS (1918. – 1929.) niti Kraljevina 
Jugoslavija (1929. – 1941.). I dalje se studiralo u spomenutim 
europskim sveučiišnim središtima. Pritom valja dodati da 
je u Dubrovniku 1923. godine bila ustanovljena Kraljevska 
pomorska vojna akademija, s rangom visoke škole. U nju 
su se mogli upisati završeni gimnazijalci i završeni učenici 
pomorske škole (i danas se zgrada bivše vojarne često 
naziva Akademijom). Prva klasa (12 časnika) završila je 
16. kolovoza 1924. Akademija je djelovala sve do raspada 

Kraljevine Jugoslavije. Iako je riječ o vojnom obrazovanju, 
to je bio prvi institucionalizirani oblik visokoškolske 
izobrazbe u Dubrovniku u dvadesetom stoljeću.

Suvremeno dubrovačko visoko obrazovanje od 
polovine dvadesetoga stoljeća do osnivanja Sveučilišta 
u Dubrovniku temeljilo se na više od četrdeset godina 
visokog obrazovanja pomoraca u organizaciji Više 
pomorske škole (osnovana 1959.), Pomorskog fakulteta 
(osnovan 1986.) i Veleučilišta u Dubrovniku (utemeljeno 
1996.) i uz više od trideset godina visokog obrazovanja 
za turizam i vanjsku trgovinu u organizaciji Fakulteta za 
turizam i vanjsku trgovinu (pokrenut 1970.) u Zagrebu, 
kojemu je 1975. godine pripojena i Viša turistička škola 
(osnovana 1959.) iz Dubrovnika. Godine 1976. Fakultet 
je pridodan Sveučilištu u Splitu. Nadalje, 1980. godine 
Fakultetu je pripojen Centar za turističku dokumentaciju 
i informacije iz Dubrovnika, koji su formirali još 1938. 
godine turistički forumi na Jadranu kao tadašnji Arhiv za 
turizam, da se dodatno pridonese razvoju i unapređivanju 
dubrovačkog turizma.Zgrada ex Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu

Zgrada ex Veleučilišta u Dubrovniku
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Valja napomenuti da su u Dubrovniku djelovale 
i Pedagoška akademija (1959. – 1974.) i Muzička 
akademija, Odjel za violinu (1968. – 1973.), kao sastavni 
dio Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Uz te visokoobrazovne ustanove Dubrovnik je 
imao i priznate znanstvenoistraživačke ustanove.

Zavod za povijesne znanosti utemeljen je 1949. 
godine; sadašnje mu je ime Zavod za povijesne znanosti 
HAZU u Dubrovniku, kao znanstvene jedinice Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti. Glavna je djelatnost 
Zavoda proučavanje povijesti Dubrovnika i Dubrovačke 
Republike. 

Organizirani istraživački rad u području 
oceanografije i ribarstva u Dubrovniku započeo je 
nakon Drugoga svjetskog rata osnutkom Ribarstvene 
stanice 1946. godine i utemeljenjem Biološkog instituta 

Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti (JAZU) 
1949. godine. Ribarstvena stanica imala je zadatak 
unaprijediti ribarstvo u dubokome južnom Jadranu, dok 
je Biološki institut osnovan radi proučavanja podzemnih 
organizama našega krša. Poslije je Ribarstvenu stanicu 
preuzeo “Akademijski savjet” iz Beograda i priključena 
je Oceanografskoj stanici splitskog Oceanografskog 
zavoda. Oceanografska stanica ukinuta je 1956. godine, 
a Biološki institut preuzeo je otok Lokrum radi njegove 
zaštite i unapređenja. Također, Biološki institut preuzeo 
je i dvije općinske ustanove u Dubrovniku - Prirodoslovni 
muzej (utemeljen 1872.) i Morski akvarij u Tvrđavi sv. 
Ivana. Nakon prve velike rekonstrukcije Akvarija (1958. 
- 1959.) i pokretanja osnivanja Botaničkog vrta na 
Lokrumu (1959.) radi uvođenja aklimatizacije tropskoga 
i suptropskog bilja, kao i obnove prirodoslovne zbirke, 
posebno ptica i riba, zaokružena je bila cjelina koja 
postaje važno središte znanstvenoga rada na području 
južnog Jadranu. Godine 1960. JAZU ujedinjuje svoje 
ustanove u Rovinju, Trstenom i Dubrovniku, ali je 
taj ustroj napušten 1963. godine, kad se ustanove u 
Rovinju i Trstenom izdvajaju u zasebne cjeline. Biološki 
institut nastavio je znanstvenim aktivnostima, posebno 
istraživanjem planktona i od 1977. godine ulazi u sastav 
Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita kao 
Biološki zavod. Od 1993. godine pa sve do kraja 2005. 
godine, znanstvena jezgra u Dubrovniku djelovala je u 
dva laboratorija - Laboratoriju za ekologiju planktona i 
Laboratoriju za ekologiju i uzgoj morskih organizama. 
Od 1. siječnja 2006. oni su nastavili rad kao Institut za 
more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.

Zgrada Zavoda za povijesne znanosti HAZU
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Rečenome valja dodati Interuniverzitetski centar 
(IUC), pokrenut 1971. godine, i Međunarodno središte 
hrvatskih sveučilišta (MSHS), osnovano 1991. godine, 
koje je danas Centar za poslijediplomske studije 
Dubrovnik, kao posebna sastavnica Sveučilišta u 
Zagrebu.

Zavod za istraživanje korozije i desalinaciju 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 
osnovan 1965. godine, jedina je znanstvena ustanova 
na jadranskoj obali kojoj je istraživanje korozije i zaštite 
metala u morskoj vodi primarni zadatak.

Institut za oceanografiju i ribarstvo Split - Dubrovnik 
u Tvrđavi sv. Ivana

Zgrada Zavoda za istraživanje korozije i desalinizaciju 
u Sv. Jakovu

Međunarodno središte hrvatskih sveučilišta i 
Interuniverzitetski centar u zgradi na Gradcu
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S promocije završenih studenata prve generacije preddiplomskih studija 2008. godine u tvrđavi Revelinu
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Od 1971. godine (neki će reći i prije toga) mnogi 
poznati i priznati znanstvenici i sveučilišni 
profesori iz Hrvatske i inozemstva predlagali 

su da Dubrovnik dobije svoje sveučilište. Isticali su da 
Grad ima popularnost u svjetskim razmjerima, pozivali 
se na njegovu kulturnu tradiciju, očuvanu i zaštićenu 
spomeničku baštinu još od vremena Dubrovačke 
Republike, ali i dugogodišnju tradiciju u znanosti i visokom 
obrazovanju. Nudili su rješenja da to bude međunarodno 
sveučilište na kojem će se, u prvom redu, izučavati 
humanističke znanosti i umjetnost, i to na engleskome ili 
nekome drugom stranom jeziku.

Za tu ideju (i slične) valjalo je naći one koji će je 
(ih) i realizirati. Rezultat je bio vidljiv – od 1971. godine, 
u sljedećih 25 godina, ništa se nije učinilo. U Gradu 
su autonomno djelovale visokoobrazovne ustanove, 
znanstveni instituti, znanstveni zavodi i centri. Pokušaji 
da se svi oni institucionalno povežu, završavali su – 
neuspjehom.

A onda se dogodilo - Pomorski fakultet u Dubrovniku 
izišao je 1996. godine iz sastava Sveučilišta u Splitu i prerastao 
je u Veleučilište u Dubrovniku, tada prvo veleučilište u 
Hrvatskoj. Za mnoge u akademskoj zajednici Dubrovnika 
bilo je to neshvatljivo, ali se nisu očitovali javno, nego „po 
dubrovačku – s podsmijehom uz kavu i omalovažavanjem 
stručnih studija“. A bila je riječ „samo“ o tome da se 
završenim srednjoškolcima Dubrovnika i Dubrovačko-

-neretvanske županije ponude stručni studiji - ne samo 
za pomorska zvanja već i ona za kopno. Organizirano na 
odjelskom načelu, Veleučilište u Dubrovniku u sljedeće 
je tri godine dalo vidljive i priznate rezultate. To, kao i 
iskustva koja su se stjecala u razgovorima na lokalnoj i 
državnoj razini, dodatno su poticali da se ponovno pokuša 
s idejom o osnivanju vlastitoga sveučilišta u Dubrovniku. 
Ali ovaj put, rješenje se odlučilo naći na drugi način – ne 
u izravnim razgovorima, već uz pomoć strategije razvoja 
visokoga obrazovanja i znanosti u Dubrovniku. Poradi 
toga se u Poglavarstvu Grada Dubrovnika, 12. ožujka 
1998., na sastanku gradonačelnika Vida Bogdanovića, 
zamjenika ministra znanosti i tehnologije prof. dr. sc. 
Nikole Ružinskog i rektora Veleučilišta u Dubrovniku 
prof. dr. sc. Matea Milkovića pokrenula ideja o izradbi 
Vizije visokog obrazovanja i znanosti u Dubrovniku. S tim 
u vezi Veleučilište u Dubrovniku preuzelo je obvezu da 
će prikupiti osnovne podatke od svih visokoobrazovnih i 
znanstvenih ustanova u Dubrovniku i izraditi nacrt Vizije.

Veleučilište u Dubrovniku je 7. travnja 1998. uputilo 
dopis svim visokoobrazovnim i znanstvenim ustanovama 
u Dubrovniku poradi dostave traženih podataka kojim bi 
se koristilo za izradbu teksta nactra Vizije. Na taj dopis 
odgovotili su i poslali svoje podatke: Fakultet za turizam 
i vanjsku trgovinu, Međunarodno središte hrvatskih 
sveučilišta, Institut za ocanografiju i ribarstvo iz Splita - 
laboratoriji Dubrovnik, Zavod za istraživanje korozije i 

Od ideje do realizacije projekta DISEC
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desalinizaciju HAZU, Zavod za povijesne znanosti HAZU, 
Studentski centar Dubrovnik, Opća bolnica Dubrovnik, 
Znanstvena knjižnica Dubrovnik, Dubrovački muzeji i 
Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza Dubrovnik.

Na temelju prikupljenih podataka Studijski centar za 
obnovu i razvoj iz Dubrovnika i Veleučilište u Dubrovniku 
napisali su 21. lipnja 1998. elaborat Vizija razvitka 
visokog obrazovanja i znanosti u Dubrovniku (radni materijal, 
nedovršeno) naslobljen kao DIUC - Dubrovnik International 
University City; potpisali su ga: prof. dr. sc. Josip Lovrić, dr. 
sc. Adam Benović, znanstveni savjetnik, prof. dr. sc. Mateo 
Milković, mr. sc. Marija Kojaković, Miše Galjuf, dipl. oec., i 
Dalibor Ivušić, dipl. iur. O tom su se radnom materijalu od 
21. lipnja 1998. do 15. ožujka 1999. vodili razgovori između 
predstavnika Veleučilišta u Dubrovniku i predstavnika 
svih dubrovačkih ustanova visokog obrazovanja i znanosti 
radi izradbe što boljega teksta Vizije.

Tekst Vizije razvitka visokog obrazovanja i znanosti 
u Dubrovniku (Elaborat za raspravu) dobio je 15. ožujka 
1999. konačan oblik a zajedno s gradonačelnikom Vidom 
Bogdanovićem napisana je i Povelja o razvitku Dubrovnika 
kao međunarodnog znanstvenog i visokoobrazovnog središta. Cijeli 
projekt nazvan je DISEC - Dubrovnik International Scientifical 
and Educational Centre.

Gradonačelnik Vido Bogdanović sazvao je 24. 
travnja 1999. „okrugli stol“ u prostoru Državnog arhiva 
– u palači Sonzi, na kojemu se raspravio tekst Elaborata 
i Povelje. „Okrugli stol“ okupio je 38 predstavnika 
znanstvenih i visokoobrazovnih institucija iz Dubrovnika 
i Hrvatske, uz predsjedanje gradonačelnika Dubrovnika. 
Nakon njegovih pozdravnih riječi s obrazloženjem razloga 
što su potaknuli izradbu Elaborata, uvodno je govorio prof. 

dr. sc. Mateo Milković, rektor Veleučilišta u Dubrovniku. 
U raspravi su sudjelovali (prema stenogramu): Rikard 
Rossetti, dožupan Dubrovačko-neretvanske županije, 
prof. dr. sc. Ivo Babić, rektor Sveučilišta u Splitu, dr. sc. 
Josip Lovrić, profesor emeritus Veleučilišta u Dubrovniku, 
prof. dr. sc. Ivona Marasović, ravnateljica Instituta za 
oceanografiju i ribarstvo iz Splita, prof. dr. sc. Vesna 
Vrtiprah, dekanica Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu, 
dr. sc. Adam Benović, znanstveni savjetnik Instituta za 
oceanografiju i ribarstvo iz Laboratorija Dubrovnik, 
akademik Ivo Padovan, predsjednik HAZU, prof. dr. 
sc. Milena Žic Fuchs, ministrica znanosti i tehnologije, 
Pero Portolan, prof., predsjednik Društva prijatelja 
dubrovačke starine, prof. dr. sc. Helmut Moritz, direktor 
Interuniverzitetskog centara u Dubrovniku, prof. dr. sc. 
Zdenko Kovač, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, Mile 
Pešorda, prof., predstojnik Odjela za suradnju s Uneskom 
Ministarstva vanjskih poslova, mr. sc. Don Hudspeth, 
dekan Američke visoke škole za menadžment i tehnologiju 
u Dubrovniku, prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan iz 
Ministarstva obnove i razvitka, mr. sc. Andro Vlahušić, 
ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik, dr. sc. Josip Sopta, 
predstavnik Dubrovačke biskupije, mr. sc. Ivan Mustać, 
ravnatelj Državnog arhiva u Dubrovniku, Anica Kisić, 
prof., predstavnica Dubrovačkih muzeja, Žana Baća, dipl. 
ing. arh., ravnateljica Konzervatorskog odjela Ministarstva 
kulture u Dubrovniku, prof. dr. sc. Tonko Tabain s 
Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 
dr. sc. Nenad Vekarić, znanstveni savjetnik, ravnatelj 
Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, i 
Ivana Burđelez, prof., direktorica Međunarodnog središta 
hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku. Pisanu podršku i želju 
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za uspjeh u radu „okruglog stola“ uputili su: akademik Ivan 
Supek, prof. dr. sc. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i prof  dr. sc. Josip 
Brnić, rektor Sveučilišta u Rijeci.

Iako su napisani Elaborat i Povelja nudili viziju 
visokog obrazovanja i znanosti u Dubrovniku samo u 
funkciji poticaja njihovih novih razvojnih iskoraka i bolje 
međusobne suradnje, ali ne i unaprijed zadani okvir, formu 
i sadržaj nove organizacije u okviru mogućeg sveučilišta u 
Dubrovniku, dugotrajna je i sadržajna rasprava pokazala 
dva bitna stajališta: s jedne strane, pohvale za temeljito 
sagledano i prezentirano stanje u visokom obrazovanju i 
znanosti u Dubrovniku i nepodijeljenu podršku za snažniji 
međunarodni iskora u području visokog obrazovanja s 
naglaskom na humanističke znanosti i umjetnost, i, s druge 
strane, suzdržanost oko moguće tješnje suradnje svih 
znanstvenih i visokoobrazovnih ustanova u Dubrovniku. 
Pritom se, iako „poznatim dubrovačkim rječnikom“, 
nije mogla skriti nelagoda „što tu ima raditi Veleučilište 
u Dubrovniku sa svojim stručnim studijima“. Naravno, 
u stenogramu je uredno ostalo zapisano tko je što rekao 
(ne i mislio!) pa je na kraju uspješno završio rad „okruglog 
stola“ uz prihvaćanje i Elaborata i Povelje.

Povelja o razvitku Dubrovnika kao međunarodnog 
znanstvenog i visokoobrazovnog središta - DISEC (Dubrovnik- 
International Science and Education Centre) glasila je:

Suočeni s neminovnošću osmišljavanja održivog razvitka 
grada Dubrovnika kao konačnog integralnog dijela samostalne, 
međunarodno priznate Republike Hrvatske, nakon gotovo dva 
stoljeća života pod tuđom vlašću, te nalazeći uporište i potporu u:

 - bogatoj tisućljetnoj tradiciji hrvatskog jezika i kulture, 
znanosti i umjetnosti grada Dubrovnika,

 - najboljim primjerima znanstvenoga i kulturnog djelovanja 
Katoličke crkve, posebno franjevaca, dominikanaca i isusovaca 
u Dubrovniku,

 - uspješnom djelovanju sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci i 
Osijeku,

 - primjerima razvitka visokog obrazovanja i znanosti kao 
osnovne djelatnosti u mnogim manjim gradovima na Zapadu 
(Aachen, Athens, Cambridge, Durham, Heidelberg, 
Montpellier, Providence, Uppsala, York),

 - akademskim postignućima i pothvatima Poslijediplomskog 
središta Dubrovnik (izvorno: Centar za poslijediplomske 
studije Sveučilišta u Zagrebu),

 - bogatom iskustvu dvadesetosmogodišnjeg djelovanja 
Interuniverzitetskog centra (IUC) u Dubrovniku kao 
nukleusa međunarodnih visokoobrazovnih i znanstvenih 
aktivnosti,

 - sadržajima i pozitivnim učincima Međunarodnog središta 
hrvatskih sveučilišta (MSHS) u akademskim pomacima u 
Dubrovniku,

 - osnivanju i dinamičnom razvitku prvog veleučilišta u 
Hrvatskoj - Veleučilišta u Dubrovniku (VDU), kao 
sljednika bogate dubrovačke tradicije školovanja u pomorstvu 
tijekom stoljeća i četrdesetogodišnjeg djelovanja Više pomorske 
škole i Pomorskog fakulteta u Dubrovniku,

 - tridesetogodišnjem uspješnom djelovanju Fakulteta za turizam 
i vanjsku trgovinu (FTVT) kao sljednika Više turističke 
škole u Dubrovniku,

 - Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 
koje je omogućilo snažni iskorak osnivanjem prve inozemne 
visokoobrazovne ustanove u Hrvatskoj, American College of  
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Management and Technoloy (ACMT) u Dubrovniku,
 - dugogodišnjem djelovanju znanstvenih institucija, dubrovačkih 

laboratorija Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IOR), 
Zavoda za istraživanje korozije i desalinizaciju HAZU 
(ZIKD), Zavoda za povijesne znanosti HAZU (ZPZ) i 
Arboretuma Trsteno HAZU (AT) u Dubrovniku,

 - sve većemu i širem zanimanju dodiplomskih i poslijediplomskih 
studenata, nastavnika i znanstvenika iz Hrvatske i 
inozemstva za obrazovanje i znanstveni rad u Dubrovniku,

 - uspješnom razvitku već započete i ostvarene suradnje s brojnim 
inozemnim visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama,

 - daljnjem iskazanom zanimanju visokoobrazovnih i 
znanstvenih institucija iz inozemstva za suradnju s lokalnim 
institucijama poradi otvorenja njihovih odjela i samostalnih 
ustanova te održavanja brojnih međunarodnih sastanaka, 
simpozija i kongresa u Dubrovniku,

 - svekolikim pozitivnim učincima dosadašnjih visokoobrazovnih 
i znanstvenih aktivnosti na ukupno ozračje u Dubrovniku

i budući da:
 - Dubrovnik ima stoljetnu tradiciju kulturnoga, znanstvenog 

i obrazovnog središta, izvorišta blistavih znanstvenika i 
umjetnika,

 - Dubrovnik, kao jedinstvena spomenička cjelina, upisana u 
svjetsku listu UNESCO-a, s okolnim prostorom i bogatim 
kulturnim dobrima ima trajnu univezalnu vrijednost,

 - je Dubrovnik općepoznati hrvatski pojam i toponim u svijetu,
 - se u Dubrovniku već pedesetu godinu održava međunarodni 

ljetni umjetnički festival, Dubrovačke ljetne igre,
 - u Dubrovniku djeluje središnja županijska zdravstvena 

ustanova, Opća bolnica Dubrovnik (OIB), na temeljima 
stoljetne tradicije u organiziranju zdravstvene i socijalne skrbi,

 - u Dubrovniku djeluju: Matica hrvatska (MH), 

Dubrovački simfonijski orkestar (DSO), Kazalište 
Marina Držića (KMD), Dubrovački muzeji (DM), 
Umjetnička galerija (UGD), Dubrovačke knjižnice 
(DK), Državni arhiv u Dubrovniku (DAD), Knjižnica 
Franjevačkog samostana (KFS), Knjižnica Dominikanskog 
samostana (KDS), Konzervatorski odjel Uprave za zaštitu 
spomenika Ministarstva kulture RH (KO), Zavod za 
obnovu Dubrovnika (ZOD), Restauratorska radionica 
Ministarstva kulture RH (RR), Umjetnička škola Luke 
Sorkočevića (UŠLS), Rezervat Lokrum (RL), Društvo 
prijatelja dubrovačke starine (DPDS), Društvo prijatelja 
prirode DUB i Studentski centar u Dubrovniku (SC),

 - svojom urbanom razinom, kulturnom i znanstvenom 
tradicijom, postojećim ustanovama i stručnjacima te 
prikladnom veličinom, grad Dubrovnik ima preduvjete 
za razvitak visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova i 
sadržaja na početku 21. stoljeća – stoljeća obrazovanja,

mi, dolje potpisani utvrđujemo sljedeće:
 - u duhu svojih najboljih tradicija grad Dubrovnik će 

se nastaviti razvijati u međunarodno znanstveno i 
visokoobrazovno središte (Dubrovnik – International 
Scientific and Educational Center, DISEC),

 - vizija razvitka Dubrovnika kao međunarodnoga 
znanstvenog i visokoobrazovnog središta sukladna je 
očekivanom nastavku razvitka pomorstva i turizma kao 
dominantnih gospodarskih grana, čime će biti moguće 
ispraviti nepravilnosti predratnoga nesustavnog društvenog 
i gospodarskog razvoja, te vratiti Dubrovnik njegovoj 
stoljetnoj duhovnoj matici,

 - uz to što će biti ključna poluga budućem razvitku Dubrovnika, 
DISEC će pridonijeti međunarodnoj prepoznatljivosti 
Hrvatske u visokoobrazovnom i znanstvenom smislu,
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 - u ostvarenju projekta DISEC-a sudjeluju potpisnice 
ove Povelje uz sve ostale institucije i pojedince koji će se 
uključivati u ostvarenje projekta,

 - grad Dubrovnik je nositelj DISEC-a, koji će koordinirati 
Veleučilište u Dubrovniku,

 - potpisnice će Povelje sačiniti i usuglasiti provedbeni plan za 
prvu faue DISEC-a do 1. listopada 1999.,

 - potpisnice Povelje sa sjedištem u Dubrovniku usuglasit će 
svoje razvojne planove s utvrđenim programom ostvarenja 
projekta DISEC-a.

Tekst Povelje parafirali su:
 - prof. dr. sc. Milena Žic-Fuchs, ministrica znanosti i 

tehnologije, u ime Vlade Republike Hrvatske, 
 - prof. dr. sc. Nikola Ružinski, zamjenik ministra 

znanosti i tehnologije, u ime Ministarstva znanosti 
i tehnologije,

 - prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan, u ime 
Ministarstva obnove i razvitka,

 - Mile Pešorda, prof., u ime Odjela za suradnju s 
UNESCO-om Ministarstva vanjskih poslova,

 - Žana Baća, dipl. ing. arh., u ime Ministarstva kulture,
 - akademik Ivo Padovan, u ime Hrvatske akademije 

znanosti i umjetnosti,
 - prof. dr. sc. Zdenko Kovač, u ime Sveučilišta u 

Zagrebu,
 - dr. sc. Josip Sopta, u ime Dubrovačke biskupije,
 - prof. dr. sc. Helmut Moritz, u ime Interuniverzitetskog 

centra u Dubrovniku,
 - Ivana Burđelez, prof., u ime Međunarodnog središta 

hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku,
 - prof. dr. sc. Mateo Milković, u ime Veleučilišta u 

Dubrovniku,
 - prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, u ime Fakulteta za 

turizam i vanjsku trgovinu,
 - mr. sc. Don Hudspeth, u ime American College of  

Management and Technology u Dubrovniku,
 - prof. dr. sc. Ivona Marasović, u ime Instituta za 

oceanografiju i ribarstvo iz Splita, 
 - Rikard Rossetti, kap. d. pl., u ime Dubrovačko- 

-neretvanske županije,
 - Vido Bogdanović, dipl. ing., u ime Grada Dubrovnika.

Gradonačelnik Vido Bogdanović dostavio je 
30. travnja 1999. svim sudionicima „okruglog stola“ 
parafirani tekst Povelje, zamolivši ih da mu na njega 
dostave eventualne primjedbe, kao i na tekst Elaborata, 
i za 23. lipnja 1999. najavio svečano potpisivanje Povelje.

Povelju DISEC-a, 10. srpnja 1999. u palači Sponzi, 
svečano su potpisali (za 16 institucija):

 - prof. dr. sc. Milena Žic-Fuchs, ministrica znanosti i 
tehnologije, u ime Vlade Republike Hrvatske, 

 - prof. dr. sc. Nikola Ružinski, zamjenik ministra 
znanosti i tehnologije, u ime Ministarstva znanosti 
i tehnologije,

 - prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan, u ime 
Ministarstva razvitka, useljeništva i obnove,

 - Mile Pešorda, prof., u ime Odjela za suradnju s 
UNESCO-om Ministarstva vanjskih poslova,

 - mr. sc. Božo Biškupić, u ime Ministarstva kulture,
 - akademik Ivo Padovan, u ime Hrvatske akademije 

znanosti i umjetnosti,
 - prof. dr. sc. Zdenko Kovač, u ime Sveučilišta u Zagrebu,
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 - dr. sc. Josip Sopta, u ime Dubrovačke biskupije,
 - Berta Dragičević, prof., u ime Interuniverzitetskog 

centra u Dubrovniku,
 - Ivana Burđelez, prof., u ime Međunarodnog središta 

hrvartskih sveučilišta u Dubrovniku,
 - prof. dr. sc. Mateo Milković, u ime Veleučilišta u 

Dubrovniku,
 - prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, u ime Fakulteta za turizam 

i vanjsku trgovinu,
 - mr. sc. Don Hudspeth, u ime American College of  

Management and Technology u Dubrovniku,
 - prof. dr. sc. Ivona Marasović, u ime Instituta za 

oceanografiju i ribarstvo iz Splita,
 - Rikard Rossetti, kap. d. pl., u ime Dubrovačko- 

-neretvanske županije,
 - Vido Bogdanović, dipl. ing., u ime Grada Dubrovnika.

Preslik Povelje DISEC-a
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Na temelju potpisane Povelje DISEC-a, nositeljem 
projekta DISEC postao je grad Dubrovnik, a Veleučilište 
u Dubrovniku koordinatorom započetih aktivnosti.

Na prva dva sastanka, održana 2. listopada i 11. 
prosinca 1999. u Gradskoj vijećnici u Dubrovniku, uz 
predsjedanje prof. dr. sc. Matea Milkovića, donesen je 

kratkoročni plan za prvu fazu rada DISEC-a i formirano 
je Vijeće DISEC-a, kojemu će predsjedati gradonačelnik 
Dubrovnika po funkciji. Budući da su članovi Vijeća 
DISEC-a predstavnici šesnaest (16) potpisnica Povelje 
DISEC-a, dogovoreno je da se i dotad održane sjednice 
potvrđuju kao sjednice Vijeća DISEC-a.

Potpisnici Povelje DISEC-a ispred Crkve sv. Vlaha
U prvom redu slijeva nadesno: akademik Ivo Padovan, Berta Dragičević, prof., Vido Bogdanović, prof., 

prof. dr. sc. Milena Žic-Fuchs, mr. sc. Božo Biškupić, prof. dr. sc. Nikola Ružinski, prof. dr. sc. Mateo Milković; 
u drugom redu: dr. sc. Josip Sopta, prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, Mile Pešorda, prof., prof. dr. sc. Ivona Marasović, 

Rikard Rossetti, kap. d. pl., prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan, Ivana Burđelez, prof.; 
u trećem redu: prof. dr. sc. Josip Lovrić, prof. dr. sc. Adam Benović, mr. sc. Don Hudspeth, Ivan Šprlje, dipl. ing.
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Prvo Vijeće DISEC-a činili su:
 - prof. dr. sc. Milena Žic-Fuchs, u ime Vlade Republike 

Hrvatske, 
 - prof. dr. sc. Nikola Ružinski, u ime Ministarstva 

znanosti i tehnologije,
 - prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan, u ime 

Ministarstva razvitka, useljeništva i obnove,
 - Alemka Vrcan, u ime Odjela za suradnju s UNESCO-

-om Ministarstva vanjskih poslova,
 - mr. sc. Jadran Antolović, u ime Ministarstva kulture,
 - akademik Luko Paljetak, u ime Hrvatske akademije 

znanosti i umjetnosti,
 - prof. dr. sc. Zdenko Kovač, u ime Sveučilišta u 

Zagrebu,
 - dr. sc. Josip Sopta, u ime Dubrovačke biskupije,
 - prof. dr. sc. Helmut Moritz, u ime Interuniverzitetskog 

centra u Dubrovniku,
 - Ivana Burđelez, prof., u ime Međunarodnog središta 

hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku,
 - prof. dr. sc. Mateo Milković, u ime Veleučilišta u 

Dubrovniku,
 - prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, u ime Fakulteta za 

turizam i vanjsku trgovinu,
 - mr. sc. Don Hudspeth, u ime American College of  

Management and Technology u Dubrovniku,

 - prof. dr. sc. Ivona Marasović, u ime Instituta za 
oceanografiju i ribartsvo iz Splita,

 - Rikard Rossetti, kap. d. pl., u ime Dubrovačko-   
-neretvanske županije,

 - Vido Bogdanović, dipl. ing., u ime Grada Dubrovnika.

Treća sjednica Vijeća DISEC-a bila je 9. srpnja 
2001. uz predsjedanje gradonačelnika Vida Bogdanovića, 
na kojoj se raspravila problematika povezana s izradbom 
Elaborata o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku.

Na četvrtoj (11. studenoga 2001.) i petoj sjednici (19. 
studenoga 2001.) Vijeća DISEC-a, pod predsjedanjem 
gradonačelnice Dubravke Šuica, raspravio se i podržao 
Elaborat o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku, i 
dogovorene su aktivnosti za donošenje Zakona o osnivanju 
Sveučilišta u Dubrovniku.

Na šestoj sjednici Vijeća DISEC-a, održanoj 8. 
veljače 2006. pod predsjedanjem gradonačelnice Dubravke 
Šuica, raspravljena je i podržana Strategija razvoja Sveučilišta u 
Dubrovniku na temeljima Povelje DISEC-a.

Od šeste sjednice do 30. rujna 2013. nije održana 
više nijedna sjednica Vijeća DISEC-a.
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Nakon održane prve dvije sjednice Vijeća 
DISEC-a moglo se zaključiti da izradba 
programa rada i realizacija prve faze projekta 

DISEC-a neće ići planiranom dinamikom. Poradi 
toga se na Veleučilištu u Dubrovniku počela stvarati 
„klima“ za preuzimanje inicijative u Dubrovniku u 
osnivanju vlastitoga sveučilišta. Ta je ideja prvi put javno 
spomenuta izvan Veleučilišta u Dubrovniku na sastanku 
u Poglavarstvu Grada Dubrovnika 28. prosinca 1999. u 
razgovoru gradonačelnika Vida Bogdanovića, ministrice 
znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Milene Žic-Fuchs, 
zamjenika ministra znanosti i tehnologije prof. dr. sc. 
Nikole Ružinskog i rektora Veleučilišta u Dubrovniku  
prof. dr. sc. Matea Milkovića.

Nakon toga sastanka članovi su Rektorata 
Veleučilišta u Dubrovniku (prof. dr. sc. Mateo Milković, 
prof. dr. sc. Josip Lovrić, prof. dr. sc. Vjekoslav Damić, 
mr. sc. Željko Bulić i Dalibor Ivušić, dipl. iur.) od siječnja 
do lipnja 2000. godine prikupljali podatke za studiju 
o mogućem osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku, a u 
studenome 2000. godine izradili su za tu studiju prve teze 
koje su se mogle ponuditi za javnu raspravu. Međutim, 
te su aktivnosti zastale zbog promjena na državnoj 
razini i u Ministarstvu znanosti i tehnologije, sve do 6. 
ožujka 2001., kad je, za vrijeme svojega prvog boravka na 

Veleučilištu u Dubrovniku, prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, 
novoizabrani ministar znanosti i tehnologije, podržao 
ideju da se osnuje Sveučilište u Dubrovniku i ponudio je 
pritom svekoliku potporu. 

Veleučilište u Dubrovniku je 15. ožujka 2001. 
završilo prijedlog teksta Sveučilište u Dubrovniku – Teze 
za raspravu (dalje u tekstu: Teze) i ponudilo ga je 30. 
travnja 2001. predstavnicima Fakulteta za turizam i 

Od projekta DISEC do Sveučilišta u 
Dubrovniku

Ministar znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Hrvoje 
Kraljević i prof. dr. sc. Mateo Milković na tiskovnoj 

konferenciji 6. ožujka 2001.
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vanjsku trgovinu na raspravu i dogovor o mogućemu 
zajedničkom prijedlogu.

Prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, ministar znanosti 
i tehnologije, na tiskovnoj konferenciji u Dubrovniku 
7. svibnja 2001., u nazočnosti župana Dubrovačko- 
-neretvanske županije Ivana Šprlje i gradonačelnika 
Vida Bogdanovića, javno je izrazio svoju potporu 
mogućem osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku.

Na prvome zajedničkom sastanku predstavnika 
Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu i Veleučilišta 
u Dubrovniku, 12. lipnja 2001., utvrđeno je da su 
Teze, što ih je bilo izradilo Veleučilište u Dubrovniku, 
raspravili i prihvatili Senat Veleučilišta u Dubrovniku 
i Fakultetsko vijeće Fakulteta za turizam i vanjsku 
trgovinu, te da mogu biti podloga za izradbu Elaborata 
o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku (dalje u tekstu: 
Elaborat). Također, dogovoreno je da će radna skupina 
sastavljena od predstavnika Fakulteta za turizam i 
vanjsku trgovinu (prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prof. dr. 
sc. Ivo Ban, prof. dr. sc. Đuro Benić i Branko Putica, 
dipi. iur.) i predstavnika Veleučilišta u Dubrovniku 
(prof. dr. sc. Mateo Milković, prof. dr. sc. Vjekoslav 
Damić, mr. sc. Željko Bulić, viši predavač, i Dalibor 
Ivušić, dipl. iur.) nastaviti s daljnjim aktivnostima 
na izradbi Elaborata pod predsjedanjem prof. dr. sc. 
Matea Milkovića i da će Teze uputiti Vijeću DISEC-a.

Gradonačelnik Vido Bogdanović sazvao je 9. 
srpnja 2001. treću sjednicu Vijeća DISEC-a i na njoj 
je raspravljen tekst: Sveučilište u Dubrovniku - Teze za 
raspravu. Nakon uvodnog obrazloženja prof. dr. sc. 
Matea Milkovića, u raspravi su sudjelovali (prema 
stenogramu): prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, ministar 

znanosti i tehnologije, akademik Frano Kršinić, dr. sc. 
Adam Benović, prof. dr. sc. Ivona Marasović, prof. dr. 
sc. Vesna Vrtiprah, prof. dr. sc. Zdenko Kovač, dr. sc. 
Josip Sopta, mr. sc. Andro Vlahušić, Berta Dragičević, 
prof., Ivana Burđelez, prof., Pero Cvjetović, dipl. ing., 
dožupan Dubrovačko-neretvanske županije, i Vido 
Bogdanović, dipl. ing., gradonačelnik.

Vijeće DISEC-a je, uz suzdržan glas Berte 
Dragičević, prof., predstavnice Interuniverzitetskog 
centra, donijelo sljedeći zaključak:

1. Vijeće DISEC-a podržava inicijativu za osnivanje 
Sveučilišta u Dubrovniku.

2. Vijeće DISEC-a prihvaća tekst Sveučilište u 
Dubrovniku - Teze za raspravu kao polazište za izradu 
Elaborata o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku (dalje: 
Elaborat).

3. Prijedlog Elaborata izradit će Radna skupina u sastavu:
 - prof. dr. sc. Mateo Milković, voditelj,
 - prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, član,
 - prof. dr. sc. Vjekoslav Damić, član,
 - prof. dr. sc. Ivo Ban, član,
 - prof. dr. sc. Đuro Benić, član,
 - mr. sc. Željko Bulić, član.

4. Radna skupina izradit će prijedlog Elaborata do 15. 
listopada 2001.

5. Prijedlog Elaborata raspravit će Vijeće DISEC-a do 
15. studenoga 2001.

6. Vijeće DISEC-a moli za stav Dubrovačko-neretvansku 
županiju glede mogućnosti i načina korištenja kompleksom 
Stare bolnice u visokoškolske i znanstvene svrhe kako 
za potrebe DISEC-a, tako posebno za Sveučilište u 
Dubrovniku.
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7. Pozivaju se sve potpisnice DISEC-a da se svojim pitanjima, 
osvrtima i prijedlozima odmah preko Radne skupine uključe 
u postupak izradbe prijedloga Elaborata.

Od 23. srpnja do 27. rujna 2001. Radna skupina 
DISEC-a održala je tri sastanka i nakon dugotrajnih 
usuglašavanja izradila prijedlog Elaborata u traženom 
roku.

Gradonačelnica Dubrovnika Dubravka Šuica 
sazvala je 17. studenoga 2001. četvrtu sjednicu Vijeća 
DISEC-a i na njoj je raspravljen prijedlog Elaborata 
za osnivanje Sveučilišta u Dubrovniku. Nakon uvodnog 
izlaganja prof. dr. sc. Matea Milkovića, u raspravi su 
sudjelovali: prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, ministar 
znanosti i tehnologije, akademik Ivo Šlaus, akademik 
Frano Kršinić, prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prof. dr. sc. 
Zdenko Kovač, prof. dr. sc. Ivona Marasović, dr. sc. 
Adam Benović, Ivana Burđelez, prof., Pero Cvjetović, 
dipl. ing., dožupan Dubrovačko-neretvanske županije, 
i Dubravka Šuica, prof., gradonačelnica Dubrovnika, a 
zatim je Vijeće DISEC-a jednoglasno donijelo zaključak:

1. Podržava se osnivanje Sveučilišta u Dubrovniku.
2. Prihvaća se Elaborat za osnivanje Sveučilišta u 

Dubrovniku koji je izradila Radna skupina u sastavu: 
prof. dr. sc. Mateo Milković, voditelj, i članovi: prof. dr. sc. 
Vesna Vrtiprah, prof. dr. sc. Vjekoslav Damić, prof. dr. 
sc. Ivo Ban, prof. dr. sc. Đuro Benić i mr. sc. Željko Bulić.

3. Predlaže se Veleučilištu u Dubrovniku i Fakultetu za 
turizam i vanjsku trgovinu iz Dubrovnika da sačinjeni 
Elaborat upute Ministarstvu znanosti i tehnologije 
radi provedbe procedure utvrđene Zakonom o visokim 
učilištima.

Veleučilište u Dubrovniku i Fakultet za turizam 
i vanjsku trgovinu uputili su 26. studenoga 2001. 
Ministarstvu znanosti i tehnologije zajednički zahtjev 
da se pokrene postupak za osnivanje Sveučilišta u 
Dubrovniku u skladu s odredbama Zakona o ustanovama 
i Zakona o visokim učilištima. Zahtjev se uputio nakon 
što je Elaborat prihvatio Senat Veleučilišta u Dubrovniku 
5. listopada 2001. na svojoj 45. sjednici i Upravno 
vijeće Veleučilišta u Dubrovniku 11. listopada 2001. na 

Preslik zaključka Vijeća DISEC-a od 17. studenoga 2001.
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svojoj 23. sjednici, kao i Fakultetsko vijeće Fakulteta za 
turizam i vanjsku trgovinu 31. listopada 2001. na svojoj 
68. sjednici. Uz zahtjev priloženi su Elaborat za osnivanje 
Sveučilišta u Dubrovniku na 389 stranica, apstrakt na 10 
stranica, sažetak na jednoj stranici i zaključak s četvrte 
sjednice Vijeća DISEC-a od 17. studenoga 2001.

Ministar znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Hrvoje 
Kraljević uputio je 29. studenoga 2001. Nacinalnom 
vijeću za visoku naobrazbu zahtjev za davanje mišljenja 
o potrebi osnivanja Sveučilišta u Dubrovniku, u kojem je 
ocijenjeno da su u Elaboratu navedeni svi podaci važni 
za odlučivanje o zahtjevu.

Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu je 10. 
prosinca 2001., na svojoj 9. sjednici, započelo raspravu 

Preslik dopisa Ministarstva znanosti i tehnologije  
voditelju Radne skupine za izradbu Elaborata o 

osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku

Preslik zahtjeva Ministarstva znanosti i tehnologije 
Nacionalnom vijeću za visoku naobrazbu
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o potrebi osnivanja Sveučilišta u Dubrovniku. Nakon što 
je Veleučilište u Dubrovniku dodatno poslalo devetnaest 
(19) primjeraka kompleta Elaborata za sve njegove 
članove, ono je 23. siječnja 2002., na svojoj 10. sjednici, 
pokrenulo raspravu o izrađenom Elaboratu. Na svojoj 
11. sjednici, 13. ožujka 2002., Nacionalno vijeće za visoku 
naobrazbu nije ni nakon duge rasprave donijelo mišljenje, 
već je imenovalo tri recenzenta za ocjenu Elaborata, a za 
izvjestitelja o mišljenju recenzenata imenovalo je svojeg 
člana prof. dr. sc. Iva Soljačića.

U međuvremenu je prof. dr. sc. Ante Simonić, 
predsjednik Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu 

Sabora Republike Hrvatske, posjetio Veleučilište u 
Dubrovniku 9. ožujka 2002. i dao načelnu podršku 
osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku, ali je pritom 
naglasio kako postoji uvjerenje da bi jedno izvrsno Veleučilište u 
Dubrovniku moglo prerasti u jedno loše Sveučilište u Dubrovniku.

U Poglavarstvu Grada Dubrovnika, u razgovoru s 
gradonačelnikom Vidom Bogdanovićem i prof. dr. sc. 
Mateom Milkovićem 12. travnja 2002. ponovno je prof. 
dr. sc. Ante Simonić dao načelnu podršku osnivanju 
Sveučilišta u Dubrovniku, ali je napomenuo kako bi bilo 
poželjno da Veleučilište u Dubrovniku ostane izvan Sveučilišta 
u Dubrovniku, jer po nekima bi Sveučilište u Dubrovniku trebalo 

Preslik pisma potpore političkih stranaka u Dubrovniku za osnivanje Sveučilišta u Dubrovniku

monografija.indd   23 6.9.2013.   12:33:51



PRVIH DESET GODINA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU     24

biti humanističko. Zbog toga je gradonačelnik Vido 
Bogdanović obećao da će kontaktirati sve političke 
stranke u Dubrovniku i napisati pismo potpore 
za osnivanje Sveučilišta u Dubrovniku, kako je u 
Elaboratu napisano.

Političke stranke iz Dubrovnika (HNS – 
Vjekoslav Vierda, HSS – Vido Bogdanović, HSLS 
– Mario Kraljević, LS – Dinko Mirić i SDP – Jure 
Dumančić) napisale su i potpisale 2. svibnja 2002. 

zajedničko pismo potpore osnivanju Sveučilišta u 
Dubrovniku i poslale su ga predsjednicima stranaka 
koalicije (Vesni Pusić za HNS, Zlatku Tomčiću za 
HSS, Draženu Budiši za HSLS, Zlatku Kramariću za 
LS i Ivici Račanu za SDP).

No, i uz sve to, Nacionalno je vijeće za visoku 
naobrazbu 8. svibnja 2002., na svojoj 12. sjednici, 
donijelo odluku da se privremeno stavlja u mirovanje 
postupak za donošenje mišljenja o potrebi osnutka Sveučilišta u 

Preslik odluke Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu od 8. svibnja 2002.
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Dubrovniku, uz obrazloženje da bi se donošenjem odluke moglo 
anticipirati rješenja u novom Zakonu o visokim učilištima koji 
je bio u postupku donošenja. Zbog toga je Veleučilište 
u Dubrovniku, kao jedan od podnositelja zahtjeva, 16. 
svibnja 2002. podnijelo prigovor na takvu odluku.

Nacinalno vijeće za visoku naobrazbu je 19. 
lipnja 2002., na svojoj 13. sjednici, raspravilo podnesak 
prigovora Veleučilišta u Dubrovniku i ujedno su čuli 
izvješće svoga izvjestitelja prof. dr. sc. Iva Soljačića o 
mišljenju recenzenata te su postavljali pitanja prof. dr. 
sc. Mateu Milkoviću, kojega su pozvali na sjednicu kao 
voditelja Radne skupine za izradbu Elaborata. Iako je 
i nakon toga Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu 
moglo dati svoje mišljenje, to su odgodili za sljedeću 
sjednicu.

Na svojoj 14. sjednici, održanoj 3. srpnja 2002., 
Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu ponovno je 
otvorilo raspravu o potrebi osnivanja Sveučilišta u 
Dubrovniku. Konačno je postalo jasno svima koji su 
pratili rad Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu da 
jedan dio njegovih članova ne prihvaća Elaborat i traži da 
se ili napiše novi Elaborat ili dopuni odgovorima na pitanja koja 
su se u raspravi postavljala.

Nakon proučenog Elaborata i obilaska veleučilišne 
zgrade u Dubrovniku 18. srpnja 2002., podršku da se 
osnuje Sveučilište u Dubrovniku bez primjedaba je dao 
akademik Ivo Šlaus u ime Pododbora za znanost Sabora 
Republike Hrvatske (kojemu je bio predsjednik) i u 
ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (koje je 
bio član). Jednako tako, 19. kolovoza 2002. Veleučilište 
u Dubrovniku su posjetili prof. dr. sc. Helena Jasna 
Mencer, predsjednica Nacionalnog vijeća za visoku 

naobrazbu, njegov član prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i prof. 
dr. sc. Tonko Ćurko, jedan od recenzenata Elaborata. 
S njima su predstavnici Veleučilišta u Dubrovniku 
raspravili sva sporna pitanja koja su postavljali članovi 
Nacinalnog vijeća za visoku naobrazbu. Dogovorilo se da 
će Veleučilište u Dubrovniku napisati dodatak Elaborata 
u duhu vođene rasprave na tom sastanku. Taj je dodatak 
Veleučilište u Dubrovniku poslalo 25. kolovoza 2002. 
Nacionalnom vijeću za visoku naobrazbu. 

Na svojoj 15. sjednici, održanoj 30. rujna 2002., 
Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu raspravljalo je o 
dodatku Elaborata i upoznalo se s Pismom namjere koje su 
uputili Sveučilište u Zagrebu i Institut Ruđera Boškovića 
iz Zagreba u vezi s mogućim osnivanjem Sveučilišta u 
Dubrovniku, ali ni nakon toga Nacinalno vijeće za visoku 
naobrazbu nije dalo mišljenje.

Zatim je Veleučilište u Dubrovniku 15. listopada 
2002. posjetio prof. dr. sc. Ivo Soljačić, član Nacionalnog 
vijeća za visoku naobrazbu, i pritom je dobio sve odgovore 
na postavljena pitanja za koja je držao da su važna za 
njegovo izvješće na sjednici Nacionalnog vijeća za visoku 
naobrazbu. On je trebao prikupiti sve relevantne podatke 
(uz mišljenja trojice recenzenata Elaborata) koje je 
morao iznijeti pred članove Nacionalnog vijeća za visoku 
naobrazbu prije glasovanja. 

Konačno, 30. listopada 2002., na svojoj 16. sjednici, 
Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu je, nakon 
završnog izvješća izvjestitelja svoga člana prof. dr. sc. Iva 
Soljačića, tajnim glasovanjem (13 – za, 3 – protiv i 2 – 
suzdržana glasa) donijelo zaključak:

1. Usvaja se izvješće stručnog povjerenstva za utvrđivanje 
potrebe osnutka Sveučilišta u Dubrovniku.
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2. Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu utvrđuje da 
postoji potreba osnutka Sveučilišta u Dubrovniku i traži 
da predlagač uvaži sljedeće prijedloge da se:
 - Sveučilište moderno ustroji po odjelima,
 - do upisa nove generacije studenata provjeri potreba za 

određenim kadrovima,
 - u prvu godinu upiše maksimalno 3.800 – 4.000 

studenata,
 - izabere lokacija Stare bolnice kao optimalno rješenje 

za perspektivan razvoj Sveučilišta, o čemu trebaju 
odluku donijeti lokalne vlasti,

 - odmah pristupi izradi novih studijskih planova i 
programa.

3. Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu, kao savjetodavno 
tijelo koje vodi brigu za razvoj sustava visokog školstva 
u Republici Hrvatskoj, treba biti kontinuirano 
obavještavano o razvoju Sveučilišta u Dubrovniku.

4. Ovaj Zaključak upućuje se Ministarstvu znanosti 
i tehnologije te predlagaču Elaborata za osnutak 
Sveučilišta u Dubrovniku.
Preuzimajući funkciju ministra znanosti i 

tehnologije, prof. dr. sc. Gvozden Flego izrazio 
je spremnost podrške za osnivanje Sveučilišta u 
Dubrovniku, ocjenjujući da realizacija toga projekta nije 
važna samo za grad Dubrovnik. Na njegov zahtjev da se 
Vijeće DISEC-a očituje o mišljenju Nacionalnog vijeća 
za visoku naobrazbu, Vijeće DISEC-a je 19. studenoga 
2002. održalo svoju 5. sjednicu pod predsjedanjem 
gradonačelnice Dubravke Šuica. Od 16 članova Vijeća 
DISEC-a na sjednici je bilo njih 12: dr. sc. Zdenko 
Franić (Ministarstvo znanosti i tehnologije), Žana Baća, 
d.i.a. (Ministarstvo kulture), prof. dr. sc. Zdenko Kovač 

Preslik zaključka Nacionalnog vijeća za visoku 
naobrazbu od 30. listopada 2002.

Ministar znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Gvozden 
Flego za boravka u Dubrovniku
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(Sveučilište u Zagrebu), dr. sc. Josip Sopta (Dubrovačka 
biskupija), akademik Ivo Šlaus (Interuniverzitetski 
centar), Ivana Burđelez, prof. (Međunarodno središte 
hrvatskih sveučilišta), prof. dr. sc. Mateo Milković 
(Veleučilište u Dubrovniku), prof. dr. sc. Tonko Žabica 
(Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu), Milena Kužnin 
(Američka visoka škola za menadžment i tehnologiju u 
Dubrovniku), prof. dr. sc. Ivona Marasović (IOR Split 
- Dubrovnik), Branko Negodić, dipl. ing. (Dubrovačko-
neretvanska županija) i Dubravka Šuica, prof. (Grad 
Dubrovnik). Uz članove Vijeća na sjednici su bili Frano 
Matušić, prof. (zamjenik gradonačelnice Dubrovnika), 
dr. sc. Adam Benović, znanstveni savjetnik (IOR Split 
- Laboratoriji Dubrovnik i predsjednik Upravnog 
vijeća Veleučilišta u Dubrovniku), prof. dr. sc. Josip 
Lovrić, prof. dr. sc. Vjekoslav Damić i Dalibor Ivušić, 
dipl. iur. (svi s Veleučilišta u Dubrovniku). Nakon 
uvodnog obrazloženja predsjednice Vijeća DISEC-a 
gradonačelnice Dubrovnika Dubravke Šuica i osvrta 
na zaključak Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu u 
vezi s osnivanjem Sveučilišta u Dubrovniku, u raspravi 
su sudjelovali zamjenik ministra znanosti i tehnologije 
dr. sc. Zdenko Franić, akademik Ivo Šlaus, prof. dr. sc. 
Mateo Milković, prof. dr. sc. Zdenko Kovač, prof. dr. 
sc. Ivona Marasović, dr. sc. Adam Benović i Branko 
Negodić, dipl. ing. Većinom glasova (uz suzdržan glas 
Ivane Burđelez, prof.) Vijeće DISEC-a donijelo je 
zaključak:

1. Vijeće DISEC-a pozdravlja Zaključak Nacionalnog 
vijeća za visoku naobrazbu s njegove 16. sjednice održane 
30. listopada 2002. kojim se utvrđuje da postoji potreba 
osnivanja Sveučilišta u Dubrovniku. Svojim pozitivnim 

mišljenjem Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu 
pridružilo se onima koji su to već prije učinili: Vijeću 
DISEC-a, Sveučilištu u Zagrebu, Institutu Ruđera 
Boškovića iz Zagreba i svim političkim strankama 
u Dubrovniku i Dubrovačko–neretvanskoj županiji 
(zajedničkim Pismom namjere).

2. Vijeće DISEC-a je mišljenja da su Elaboratom dana 
dostatna obrazloženja za ocjenu stanja i odgovori na 
osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom o 
osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku i posljedice koje će 
donošenjem Zakona proisteći.

3. Vijeće DISEC-a je mišljenja da bi osim Veleučilišta u 
Dubrovniku i Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu, 
koji su zajednički uputili Elaborat Ministarstvu znanosti i 
tehnologije radi pokretanja postupka osnivanja Sveučilišta 
u Dubrovniku, svoje mjesto u budućem Sveučilištu u 
Dubrovniku trebali naći i znanstveni instituti i zavodi 
u Dubrovniku. Radi toga se preporuča Institutu za 
oceanografiju i ribarstvo - Laboratoriji Dubrovnik, 
Zavodu za istraživanje korozije i desalinizaciju Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti, Zavodu za povijesne 
znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
Arboretumu Trsteno Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti i Centru za povijesne vrtove i razvoj krajobraza 
Dubrovnik da budu dijelovi Sveučilišta u Dubrovniku. To 
se odnosi i na Znanstvenu knjižnicu, Studentski centar 
Dubrovnik i druge zainteresirane ustanove navedene u 
Elaboratu.

4. Vijeće DISEC-a je mišljenja da za početak rada 
Sveučilišta u Dubrovniku postoji dostatan broj i sastav 
nastavnika, znanstvenika i suradnika, dostatan broj 
studenata, primjeren prostor i oprema kao i inicijalni 
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iznos novčanih sredstava za njegov rad u iznosu od 
1.000.000,00 kuna u 2003. godini. 
Nastavnici koji danas rade u visokoobrazovnim 
ustanovama i znanstvenim institutima, zavodima i 
centrima u Dubrovniku mogu pokrenuti na Sveučilištu 
nastavne planove i programe koji se izvode u okviru 
Veleučilišta u Dubrovniku i Fakultetu za turizam 
i vanjsku trggovinu ili znanstveni i stručni rad koji se 
izvodi u okviru instituta i zavoda u Dubrovniku. Za sve 
nove nastavne planove i programe kao i novi znanstveni i 
stručni rad bit će u početku potrebna pomoć u prvom redu 
sveučilišta i instituta u Hrvatskoj. S tim u vezi Vijeće 
DISEC-a pozdravlja Pismo namjere Sveučilišta u Zagrebu 
i Instituta Ruđera Boškovića iz Zagreba, a očekuje pomoć 
i Interuniverzitetskog centra i Međunarodnog središta 
hrvatskih sveučilišta u Dubrovniku.
Broj studenata, njih približno 3.000 u prvoj godini rada 
Sveučilišta u Dubrovniku, dostatan je za njegov početak 
rada.
Prostor i oprema koji danas imaju visokoobrazovne i 
znanstvene ustanove u Dubrovniku, dakle budući osnivači 
Sveučilišta u Dubrovniku, dostatni su za njegov početak 
rada. Međutim, za dugoročno rješenje prostora Sveučilišta 
u Dubrovniku valjalo bi uzeti u obzir i prostor Stare 
bolnice, koji je namijenjen za visokoobrazovne, znanstvene 
i sukladne sadržaje.
Inicijalni iznos novčanih sredstava za početak rada 
Sveučilišta u Dubrovniku potreban je radi predloženog 
preustroja postojeće organizacije rada visokoobrazovnih 
i znanstvenih ustanova u Dubrovniku. To znači da 

se izdvajanja iz Državnog proračuna za početak rada 
Sveučilišta u Dubrovniku neće bitno povećati sve dok se 
uz suglasnost osnivača (Republike Hrvatske) ne donese 
odluka o proširenju i povećanju djelatnosti.

5. Vijeće DISEC-a je mišljenja da se Sveučilištu u 
Dubrovniku moraju osigurati osnovni uvjeti koji će 
omogućiti njegov brži razvoj i prepoznatljivost ne samo u 
hrvatskim već i u međunarodnim okvirima. Zbog toga je 
potrebno osigurati novčana sredstva za privući:
 - nastavnike i znanstvenike iz Hrvatske i svijeta 

(rješavanjem stanova, osiguranjem znanstvenog i 
nastavnog usavršavanja, zapošljavanjem znanstvenih 
novaka i drugim pogodnostima),

 - studente, u prvom redu izvan Hrvatske (nudeći 
atraktivne studije, motivirajuće izvannastavne 
aktivnosti, ugodan boravak u studentskom domu ili u 
privatnom smještaju, dobru prehranu, zabavu, sport, 
rekreaciju itd.),

 - znanstvene i stručne međunarodne projekte.
U vezi s rečenim potrebno je da se osim iz Državnog 
proračuna dio potrebnih novčanih sredstava osigura 
i u proračunima Grada Dubrovnika i Dubrovačko-
neretvanske županije.

6. Vijeće DISEC-a je mišljenja da Sveučilište u Dubrovniku 
može započeti obavljati svoju djelatnost danom upisa u 
sudski registar i dobiti dopusnicu MZiT u roku od osam 
mjeseci od dana donošenja Zakona o osnivanju Sveučilišta 
u Dubrovniku. Ako se Zakon donese do veljače 2003. 
godine, prvi studenti na Sveučilište u Dubrovniku mogli bi 
se upisati od akademske 2004./2005. godine.
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I kad se mislilo da su konačno otklonjene sve 
prepreke za osnutak Sveučilišta u Dubrovniku, trebalo 
je proći još punih deset (10!) mjeseci da se o tome 
donese i Zakon. Iako su za njegovo osnivanje postojale 
mnoge povijesne, kulturne, društvene i geografske 
pretpostavke, iako je Elaboratom potvrdno odgovoreno 
na četiri osnovna pitanja: ima li Dubrovnik znanstveno-
-nastavne, prostorne i financijske pretpostavke za 
pokrenuti sveučilište i ima li dostatan broj studenata koji 
su spremni upisati nastavne planove i programe koje im 
sveučilište može ponuditi, još uvijek su se „provlačila“ 
različita promišljanja o tome kakvo je sveučilište u 
Dubrovniku potrebno i kakvo ime treba nositi. Nuđenje 
studija iz područja humanističkih znanosti i umjetnosti 

nisu prestajala kao ni prijedlozi da sveučilište nosi ime 
jednoga od povijesnih velikana Grada. Pa ipak, ustrajalo 
se na tome da ono bude Sveučilište u Dubrovniku, i da se 
pokrene s onim studijima koji su se dotad izvodili na 
Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu i Veleučilištu u 
Dubrovniku, dakle iz područja društvenih, tehničkih 
i biotehničkih znanosti, a da se s vremenom stvore 
pretpostavke i za studije iz humanističkih znanosti i 
umjetnosti, čime bi Sveučilište u Dubrovniku dobilo 
svoj puni smisao. Konačno je, na prijedlog Ministarstva 
znanosti i tehnologije, Vlada Republike Hrvatske 
jednoglasno podržala prijedlog Zakona o osnivanju 
Sveučilišta u Dubrovniku, a Sabor Republike Hrvatske 
jednoglasno ga je donio 1. listopada 2003.

Preslik zaključka Vijeća DISEC-a od 19. studenoga 2002.
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S promocije završenih studenata prve generacije diplomskih studija 2010. godine
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Donošenjem Zakona o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku, Sabor 
Republike Hrvatske 1. listopada 2003. konačno je dao „zeleno 
svjetlo“ da Sveučilište u Dubrovniku može institucionalno 
započeti svoj rad. Svojim potpisom toga Zakona Zlatko 
Tomčić, predsjednik Hrvatskoga sabora (Klasa: 602-04/03-
01/01, Zagreb, 1. listopada 2003.) stavio je „krunu“ na 
višegodišnji dobro osmišljeni, uporni i mukotrpni rad za 
njegovo donošenje. Jer, taj je rad zahtijevao najprije stvaranje 
povoljne klime u Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji, gdje je trebalo prevladati inerciju i mentalitet nemoći, 
zatim okupljanje svih raspoloživih znanstvenih i stručnih 
snaga u Gradu i Županiji na zajedničkom cilju i, konačno, 

razbijanje sumnjičavosti dijela hrvatske akademske zajednice 
u mogućnosti i potencijale jednoga novoga, dubrovačkog 
sveučilišta. Valjalo se oduprijeti pojedincima i dijelu akademske 
javnosti u Dubrovniku, a još više izvan njega, koji su, koristeći 
se dijelom javnih lokalnih i drugih medija, napadali ideju 
o Sveučilištu u Dubrovniku, nerijetko je proglašavajući 
dvojbenom, preambicioznom i neostvarivom.

Odluku o proglašenju Zakona o osnivanju 
Sveučilišta u Dubrovniku donio je predsjednik Republike 
Hrvatske Stjepan Mesić (broj: 01-081-03-3304/2, 6. 
listopada 2003.) i ona je zajedno sa Zakonom objavljena 
16. listopada 2003. u Narodnim novinama, br. 163/03. 

Početak rada Sveučilišta u Dubrovniku

Preslik Zakona o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku
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Zakon o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku stupio je na 
snagu 24. listopada 2003.

Iako su pri donošenju Povelje DISEC-a i Zakona 
o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku sve znanstvene 
i visokoobrazovne ustanove u Dubrovniku dale 
nepodijeljenu podršku međusobnoj suradnji, samo su 
se Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu i Veleučilište 
u Dubrovniku sa Studentskim centrom Dubrovnik 
dragovoljno institucionalno povezali u Sveučilište u 
Dubrovniku. 

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 1. Zakona 
o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku i članka 65. Statuta 
Veleučilišta u Dubrovniku Upravno vijeće Veleučilišta 
u Dubrovniku, na svojoj 36. sjednici, održanoj 3. 
studenoga 2003., jednoglasno je donijelo Oduku o 
pripajanju Veleučilišta u Dubrovniku i Studentskog 
centra Dubrovnik u Sveučilište u Dubrovniku.

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 2. Zakona 
o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku, sukladno članku 
69. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine, 
br. 76/93. i 29/97), Senat Sveučilišta u Splitu, na svojoj 

Preslik odluke Upravnog vijeća Veleučilišta u 
Dubrovniku od 3. studenoga 2003.

Preslik odluke Senata Sveučilišta u Splitu 
od 1. prosinca 2003.
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15. sjednici, održanoj 1. prosinca 2003., donio je Odluku 
o pripajanju Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu u 
Sveučilište u Dubrovniku.

Prema Zakonu, Sveučilište u Dubrovniku, kao šesto 
javno sveučilište u Republici Hrvatskoj, ima organizacijski 
ustroj koji nije kopija postojećih sveučilišta u državi i 
financijsko poslovanje koje mu omogućuje potpunu 
integriranost. Organizirano na odjelskom načelu i s 
institutima, centrima, zavodima i drugim organizacijskim 
cjelinama, bez pravnih osobnosti, izvodi sveučilišne i 
stručne studije, ustrojava i izvodi nastavni, znanstveni i 
visokostručni rad. Nastavnici i namještenici primaju se 
na Sveučilište u Dubrovniku, a ne na njegove sastavnice. 
Jednako tako, svi studenti su studenti Sveučilišta u 
Dubrovniku a studiraju na studijima u okviru pojedinog 
odjela. Ti su studiji pokrenuti u području društvenih, 
tehničkih i biotehničkih znanosti na temelju praćenja 
potreba gospodarstva i društvene zajednice, a pri 
izradbi novih nastavnih planova i programa uvodit će 
se, u prvom redu, oni s ishodištem u tradiciji i kulturi 
Dubrovnika, ali ujedno i suvremeni, na kojima će se 
stvarati nove tradicije. U svemu tome osnovno obilježje 
Sveučilišta u Dubrovniku trebalo bi biti otvorenost prema 
međunarodnoj suradnji poradi privlačenja međunarodnih 
programa i stranih studenata.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi 
Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 101/98, 15/00. 
i 117/01), članka 15. stavka 1. Zakona o ustanovama 
i članka 14. stavka 1. Zakona o osnivanju Sveučilišta 
u Dubrovniku, Vlada Republike Hrvatske, pod 
predsjedanjem Ivice Račana na sjednici 13. studenoga 
2003., donijela je Rješenje kojim se imenuje prof. dr. 

sc. Mateo Milković privremenim rektorom Sveučilišta 
u Dubrovniku (klasa: 080-02/03-01/242, urbroj: 
50304/2-03-02). Prema tom Rješenju privremeni rektor 
trebao je obaviti pripreme za početak rada Sveučilišta u 
Dubrovniku i podnijeti prijavu za upis u sudski registar.

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o osnivanju 
Sveučilišta u Dubrovniku, privremeni rektor prof. dr. sc. 
Mateo Milković donio je 1. prosinca 2003. Privremeni 
statut o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku.

Preslik rješenja Vlade Republike Hrvatske o imenovanju 
privremenog rektora Sveučilišta u Dubrovniku
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Preslik teksta Privremenog statuta Sveučilišta u Dubrovniku
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Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o osnivanju 
Sveučilišta u Dubrovniku, ministar znanosti i tehnologije 
prof. dr. sc. Gvozden Flego donio je 8. prosinca 2003. 
Odluku o davanju suglasnosti na Privremeni statut 
Sveučilišta u Dubrovniku (klasa: 602-04/03-12/11, urbroj: 
533-12/918-03-4).

Na temelju članka 51. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 
i visokom obrazovanju (Narodne novine, br. 123/03), 
Ministarstvo znanosti i tehnologije izdalo je 12. prosinca 
2003. Sveučilištu u Dubrovniku Dopusnicu za obavljanje 

djelatnosti (klasa: UP/I 602-04/03-20/8, urbroj: 533-08/828-
03-2). Prema Dopusnici:

1. Djelatnost Sveučilišta u Dubrovniku je:
 - ustrojavanje i izvođenje sveučilišnih dodiplomskih i 

poslijediplomskih studija te provođenje postupaka za stjecanje 
doktorata znanosti izvan doktorskog studija,

 - ustrojavanje i izvođenje stručnih dodiplomskih studija u 
skladu sa zakonom koji regulira visoko obrazovanje,

 - ustrojavanje i izvođenje programa stalnog stručnog 
usavršavanja,

 - obavljanje znanstvenoga i visokostručnog rada uz uvjete 
utvrđene posebnim propisima,

 - izdavačka, bibliotečna i informatička djelatnost za potrebe 
nastave te znanstvenog i stručnog rada,

 - izrada stručnih mišljanja i vještačenja.
2. Na Sveučilištu se ustrojavaju sveučilišni odjeli:

Odjel za pomorstvo,
Odjel za ekonomiju,
Odjel za akvakulturu,
Odjel za komunikologiju,
Odjel za elektrotehniku i računarstvo,
Odjel za strojarstvo
i druge ustrojbene jedinice u svom sastavu.

3. Sveučilište u Dubrovniku dužno je osigurati provedbu 
nastavnog programa.

4. Upis Sveučilišta u Dubrovniku u Upisnik visokih učilišta 
obavit će Ministarstvo znanosti i tehnologije po službenoj 
dužnosti.

5. Sveučilište u Dubrovniku može početi obavljati svoju 
djelatnost upisom u sudski registar.
Trgovački sud u Dubrovniku, po sucu toga suda 

Nikši Mozari, upisao je 16. prosinca 2003. Sveučilište 

Preslik odluke Ministarstva znanosti i tehnologije na 
Privremeni statut Sveučilišta u Dubrovniku
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u Dubrovniku u sudski registar (MBS – matični broj 
subjekta 090007591), sa sjedištem u Dubrovniku, Ćira 
Carića 4, koje zastupa, pojedinačno i samostalno, prof. dr. 
sc. Mateo Milković, privremeni rektor. S tim nadnevkom 
Sveučilište u Dubrovniku steklo je svoju pravnu osobnost. 
Nakon toga, Trgovački sud u Dubrovniku je 14. travnja 
2004. donio rješenje kojim se Veleučilište u Dubrovniku, 
Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu i Studentski 
centar Dubrovnik brišu iz registra ustanova, pa je stvarni 
prestanak tih ustanova zaključen tek 30. rujna 2004. jer je 

prije upisa u upisnik Trgovačkog suda u Dubrovniku već 
bila započela akademska 2003./2004. godina.

Na temelju članka 51. stavka 2. Zakona o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne 
novine, br. 123/03), ministar znanosti i tehnologije 
prof. dr. sc. Gvozden Flego, po službenoj dužnosti, 
donio je 19. prosinca 2003. Rješenje o upisu Sveučilišta 
u Dubrovniku u Upisnik visokih učilišta Ministarstva 
znanosti i tehnologije pod rednim brojem 0275 (klasa: 
UP/I 602-04/03-07/11, urbroj: 533-12/800-03-1).

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti i tehnologije za obavljanje djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku
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Na temelju članka 5. stavak 1. i 2. i članka 7. stavka 1. 
Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Narodne 
novine, br. 98/94) Državni zavod za statistiku, 30. 
prosinca 2003., razvrstao je (prema NKD – Nacionalnoj 
klasifikacijskoj djelatnosti) Sveučilište u Dubrovniku: 
pravno ustrojbeni oblik - ustanova (brojčana oznaka 
30), djelatnost – visoko obrazovanje (brojčana oznaka 
podrazreda - 80300), matični broj – 1787578 (klasa: 951-
03/01-03/1, urbroj: 555-08-03-1).

Sveučilište u Dubrovniku otvorilo je 7. siječnja 
2004. žiro-račun u Privrednoj banci Zagreb, podružnica 
Dubrovnik. Broj žiro-računa je: 2340009-1110135015.

Nakon imenovanja privremenim rektorom 
Sveučilišta u Dubrovniku, radi pripreme izradbe Statuta 
Sveučilišta u Dubrovniku, prof. dr. sc. Mateo Milković 
uputio je 18. studenoga 2003. dopise (jednak tekst) sa 

zamolbom da se Sveučilištu u Dubrovniku pomogne 
stvaranje pretpostavki za njegov uspješan početak rada:

1. Dopis br. PR-5, gradonačelnici Dubravki Šuica, koja 
je 21. studenoga 2003. odgovorila, između ostaloga, 
da će Grad, kao i dosad, na svaki način pomoći kako bi 
Sveučilište u Dubrovniku uspješno započelo s radom.
Na sastanku održanom 7. siječnja 2004. u Gradskom 
poglavarstvu (Dubravka Šuica, gradonačelnica, 
i Frano Matušić, dogradonačelnik) obećana je 
potpuna potpora Grada: rješenje Znanstvene knjižnice, 
odgovor na status dvoraca Kaboga i Skočibuha, smještaj 
Sveučilišta u Staru bolnicu, uključivanje Sveučilišta 
u proračun Grada, davanje  pogodnosti za smještaj 
nastavnika, rješavanju Studentskog doma i studentskog 
standarda, te kontakte s Vladom i ministrima u Vladi 
Republike Hrvatske.

Preslik rješenja Trgovačkog suda u Dubrovniku o upisu Sveučilišta u Dubrovniku u upisnik toga suda
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Na sastanku održanom 11. veljače 2004. u uredu 
dogradonačelnika Frana Matušića i uz nazočnost mr. 
sc. Vesne Čučić, dogovoreno je da će ona dostaviti 
prijedlog organizacije Znanstvene knjižnice koja bi 
trebala ući u sastav Sveučilišne knjižnice, a da će Grad 
predložiti rješenje za uređenje dvorca Skočibuha.

2. Dopis br. PR-6 županu Dubrovačko–neretvanske 
županije Ivanu Šprlji.
Na sastanku održanome 7. siječnja 2004. u uredu 
župana (Ivan Šprlje, župan, Pero Mišković, 

dožupan, i Branko Negodić, pročelnik Ureda za 
gospodarstvo) obećana je potpuna potpora. Tako će 
Županija dati dokument o svojem nepromijenjenom 
stavu u vezi sa smještajem Sveučilišta u Dubrovniku 
u prostor Stare bolnice, pomoći će pri rješavanju 
smještaja sveučilišnih sadržaja na lokaciju u Bistrini, 
analizirati razloge za pobijanje dobivene  lokacijske 
dozvole za adaptaciju zgrade u Bistrini, dodijeliti 
koncesiju na moru u Bistrini i uključiti Sveučilište u 
Dubrovniku u proračun Županije.

Preslik rješenja Ministarstva znanosti i tehnologije o upisu Sveučilišta u Dubrovniku u upisnik toga ministarstva
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Prigodom posjeta Sveučilištu u Dubrovniku 11. 
veljače 2004., župan Ivan Šprlje i pročelnik Ureda za 
gospodarstvo Branko Negodić ponovili su svoju podršku 
rečenu na sastanku 7. siječnja 2004.

Treba pripomenuti da su 20. studenoga 2003. bili 
poslani dopisi (jednak tekst) pojedinim ustanovama iz 
Dubrovnika koje su važne za rad Sveučilišta u Dubrovniku, 
sa zamolbom da rasprave i dogovore zajednički stav o 
tome kakvu suradnju žele sa Sveučilištem u Dubrovniku, 

tj. žele li biti u sastavu Sveučilišta u Dubrovniku ili žele 
suradnju kao (i dotad) organizacija izvan njegova sastava.

1. Na dopis br. PR-7 ravnateljici Znanstvene knjižnice 
nije pisano odgovoreno, a u telefonskom razgovoru 
24. studenoga 2003. mr. sc. Vesna Čućić zamolila 
je da se o statusu Znanstvene knjižnice razgovara 
uz nazočnost predstavnika Gradskog poglavarstva.

2. Na dopis br. PR-8 voditelju Laboratorija za 
ekologiju i uzgoj morskih organizama Instituta za 
oceanografiju i ribarstvo Split – Dubrovnik, dr. sc. 
Boško Skaramuca je pisano odgovorio 4. prosinca 
2003. ističući, između ostaloga, da će suradnja biti kao 
i s Veleučilištem u Dubrovniku, a što se tiče moguće drukčije 
organizacije treba prihvatiti njihov stav izrečen prilikom 
posjeta dvaju ministara znanosti i tehnologije njihovu 
laboratoriju u Dubrovniku. Također, njihovo Znanstveno 
vijeće, Upravno vijeće i, na kraju, Vlada Republike 
Hrvatske mogu predložiti i drukčije rješenje od sadašnjeg.

3. Na dopis br. PR-9 voditelju Laboratorija za 
ekologiju planktona Instituta za oceanografiju 
i ribarstvo Split – Dubrovnik, akademik Frano 
Kršinić pisano je odgovorio 24. studenoga 2003. 
ističući, između ostaloga, da kao voditelj laboratorija 
nije ovlašten donositi odluke koje se odnose na statutarni 
ustroj Instituta, te moli da se traženje uputi legalnim tijelima 
Instituta za oceanografiju i ribarstvo, a to su: Znanstveno 
vijeće, Upravno vijeće i ravnateljica Instituta.

4. Na dopis br. PR-10 upravitelju Zavoda za istraživanje 
korozije i desalinizaciju HAZU u Dubrovniku, dr. 
sc. Dubravko Sambrailo nije pisano odgovorio, a u 
telefonskom razgovoru 11. prosinca 2003. prenio 
je želju Zavoda da on ostane izvan Sveučilišta u 

Preslik obavijesti Državnog zavoda za statistiku o 
razvrstavanju Sveučilišta u Dubrovniku prema NKD-u
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Dubrovniku. Također, 7. siječnja 2004. s dr. sc. 
Dubravkom  Sambrailom je dogovoreno da će on  
pripremiti doktorski studij pod radnim naslovim 
Morske tehnologije, koji bi se mogao izvoditi na 
Sveučilištu u Dubrovniku.

5. Na dopis br. PR-11 upravitelju Zavoda za povijesne 
znanosti HAZU u Dubrovniku, dr. sc. Nenad 
Vekarić je pisano odgovorio 25. studenoga 2003. 
ističući, između ostaloga, da bi Zavod za povijesne 
znanosti i dalje djelovao u okviru HAZU, spreman je 
organizirati poslijediplomski studij iz humanističkih 
znanosti, sudjelovati i u drugim zajedničkim projektima 
(napose izdavačkim) i u bilo kojem projektu koji može biti od 
interesa za obje ustanove ili za grad Dubrovnik. Također, 
7. siječnja 2004. s dr. sc. Nenadom Vekarićem 
dogovoreno je da će on pripremiti podlogu za 
pokretanje sveučilišnoga poslijediplomskog 
(doktorskog) studija Povijest stanovništva, koji bi se 
izvodio na Sveučilištu u Dubrovniku.

Konačno, 21. studenoga 2003. bil su poslani 
dopisi (jednak tekst) potpisnicima Pisma potpore pri 
ocjeni Elaborata za osnivanje Sveučilišta u Dubrovniku 
upućenoga Nacionalnom vijeću za visoku naobrazbu, 
sa zamolbom da pomognu početak rada Sveučilišta u 
Dubrovniku.

1. Na dopis br. PR-13 rektorici Sveučilišta u Zagrebu 
prof. dr. sc. Heleni Jasni Mencer u njezino je 
ime prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u 
Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš poslao dopis 
26. studenoga 2003. ističući, između ostaloga, da 
će Sveučilište u Zagrebu ispuniti svoja obećanja napisana 

u Pismu potpore; šalje promemoriju sa sastanka s 
gradonačelnicom Dubrovnika Dubravkom Šuica koji je 
održan u Dubrovniku 13. listopada 2003. te predlaže 
sastanak s Institutom Ruđera Boškovića iz Zagreba na 
kojem bi se utvrdile zajedničke aktivnosti vezane za početak 
rada Sveučilišta u Dubrovniku.

2. Na dopis br. PR-14. ravnatelju Instituta Ruđera 
Boškovića u Zagrebu, dr. sc. Stjepan Marčelja poslao 
je 26. studenoga 2003. dopis u kojem ističe, između 
ostaloga, da će im biti drago poštovati obveze iz Pisma 
podrške i zajedno raditi na programima koja predlažemo. Na 
sastanku u Institutu Ruđera Boškovića u Zagrebu 
(dr. sc Stjepan Marčelja i dr. sc. Krunoslav Pisk) 4. 
prosinca 2003. dogovoreno je da će Institut Ruđera 
Boškovića pomoći Sveučilištu u Dubrovniku u 
svemu što ono bude tražilo a oni mogu kvalitetno 
odgovoriti. Tako je konkretno dogovoreno da 
postoje mogućnosti izvođenja poslijediplomskih 
sveučilišnih (doktorskih) studija u Dubrovniku koje 
bi u ime Institutra Ruđera Boškovića vodili: dr. sc. 
Neven Žarković – studij Molekularna medicina, dr. 
sc. Tarzan Legović – studij Integralno gospodarenje 
obalnim područjima i dr. sc. Tomislav Šmuc – studij 
Informacijske znanosti. U Dubrovniku je 9. veljače 
2004. potpisan dogovor o suradnji između Instituta 
Ruđera Boškovića i Sveučilišta u Dubrovniku 
i najavljen je prvi sveučilišni poslijediplomski 
(doktorski) studij iz onkologije.

U takvu ozračju prof. dr. sc. Mateo Milković je 
napisao prijedlog organizacije Sveučilišta u Dubrovniku 
i osnovne teze za izradbu nacrta prijedloga Statuta 
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Sveučilišta u Dubrovniku. Također, u sklopu aktivnosti 
za početak izradbe prvih nastavnih planova i programa 
koji bi se trebali izvoditi od akademske 2004./2005. 
godine na Sveučilišta u Dubrovniku, dogovorio je 2. 
siječnja 2004. početak izradbe prijedloga elaborata za 
sveučilišni preddiplomski i diplomski studij s radnim 
naslovom Komunikologija, s dr. sc. Perom Maldinijem, 
tadašnjim direktorom radio LAUS-a.

Prva, konstituirajuća sjednica Senata Sveučilišta u 
Dubrovniku održana je 16. veljače 2004. s početkom u 17 
sati u dvorani E02 u zgradi ex Veleučilišta u Dubrovniku, 
Ćira Carića 4 uz dnevni red:

1. Konstituiranje Senata Sveučilišta u Dubrovniku,
2. Donošenje Poslovnika o radu Sveučilišta u 

Dubrovniku,
3. Rasprava o Nacrtu prijedloga Statuta i utvrđivanje 

Prijedloga Statuta Sveučilišta u Dubrovniku,
4. Glasovanje o Prijedlogu Statuta Sveučilišta u 

Dubrovniku,
5. Informacije o:

5.1. aktivnostima privremenog rektora,
5.2. izradbi nastavnih planova i programa Sveučilišta 

u Dubrovniku,
5.3. planu aktivnosti do sljedeće sjednice Senata.

Sjednicom je predsjedao privremeni rektor prof. dr. 
sc. Mateo Milković a na temelju članka 39. Privremenog 
statuta Sveučilišta u Dubrovniku od 1. prosinca 2003. 
propisano je bilo da prvi Senat Sveučilišta u Dubrovniku 
čine svi nastavnici Veleučilišta u Dubrovniku i Fakulteta za 
turizam i vanjsku trgovinu  koji imaju izbor u znanstveno-
-nastavno zvanje. S tim u vezi konstituiran je prvi saziv 

Senata Sveučilišta u Dubrovniku od devetnaest (19) 
članova (abecednim redom):

1. dr. sc. Ivo Ban, redoviti profesor,
2. dr. sc. Vedran Batoš, docent,
3. dr. sc. Zdravko Bazdan, izvanredni profesor,
4. dr. sc. Đuro Benić, redoviti profesor u trajnom 

zvanju,
5. dr. sc. Zagorka Brunsko, izvanredna profesorica,
6. dr. sc. Vjekoslav Damić, redoviti profesor,
7. dr. sc. Antonije Đukić, izvanredni profesor,
8. dr. sc. Halid Konjhodžić, redoviti profesor u trajnom 

zvanju,
9. dr. sc. Srećko Krile, docent,
10. dr. sc. Vlatko Lipovac, redoviti profesor,
11. dr. sc. Frano Ljubić, redoviti profesor u trajnom 

zvanju,
12. dr. sc. Mateo Milković, redoviti profesor,
13. dr. sc. Branka Milošević–Pujo, izvanredna profesorica,
14. dr. sc. Ivo Paparela, redoviti profesor u trajnom zvanju,
15. dr. sc. Ivan Pavlović, izvanredni profesor,
16. dr. sc. Zrinka Rudež, docentica,
17. dr. sc. Vesna Vrtiptrah, redovita profesorica,
18. dr. sc. Tonko Žabica, redoviti profesor u trajnom 

zvanju,
19. dr. sc. Maja Žitinski, izvanredna profesorica.

Na toj sjednici jednoglasno je donesen Poslovnik o 
radu Senata i Statut Sveučilišta u Dubrovniku.

Svojim Statutom Sveučilište u Dubrovniku uredilo je, 
u skladu sa Zakonom, pravni okvir djelovanja i svoj ustroj. 
U svojoj je misiji naznačilo da će ono pridonijeti lokalnoj, 
nacionalnoj i međunacionalnoj zajednici obrazovanjem i 
znanstvenoistraživačkim radom na najvišoj razini kvalitete i 
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izvrsnosti. Jednako tako, u ostvarivanju društvenih interesa 
studenata, promicat će međunarodnu, posebice europsku 
suradnju u visokom obrazovanju, znanosti i umjetnosti. 
A zbog sve većih i zahtjevnijih potreba društva, spremno 
je mijenjati sadržaj svojih programa u preddiplomskom, 
diplomskom, poslijediplomskom i cjeloživotnom učenju, 
znanstvenom i stručnom istraživanju, umjetničkom 
istraživanju i stvaralaštvu, ali i podizati obrazovnu razinu 
svojega nastavnog osoblja i modernizirati svoje razvojne 
kapacitete i istraživačku opremu.

Statutom je defi nirano da ime sveučilištu glasi: Sveučilište 
u Dubrovniku ili latinski: Universitas Studiorum Ragusina, što je 
istaknuto na zgradi u kojoj je njegovo sjedište i na drugim 
zgradama u kojima obavlja svoju djelatnost.

Znakovlje Sveučilišta u Dubrovniku čine grb i 
zastava. Grb je okrugla oblika i prikazuje stilizirano 
barokno stubište Uz Jezuite, u središtu kojega je uklesan 
natpis Collegium Rhagusinum. Uokolo je upisano 
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - UNIVERSITAS 
STUDIORUM RAGUSINA. Zastava je pravokutna 
oblika tamnocrvene boje s utisnutim usred nje grbom 
Sveučilišta u Dubrovniku srebrne boje.

Tijela Sveučilišta u Dubrovniku su: rektor, Senat i 
Sveučilišni savjet. 

Rektor je čelnik i voditelj Sveučilišta u Dubrovniku. 
Znak je rektorske časti rektorski lanac.

Prvi saziv Senata Sveučilišta u Dubrovniku radio 
je do 30. studenoga 2004. kad je, nakon provedenih 

Grb Sveučilišta u Dubrovniku

Zastava Sveučilišta u Dubrovniku

Rektorski lanac

monografija.indd   42 6.9.2013.   12:33:55



POČETAK RADA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 43

izbora u skladu sa Statutom Sveučilišta u Dubrovniku, 
konstituiran novi Senat za razdoblje od 1. listopada 2004. 
do 30. rujna 2008. Predsjednik toga Senata bio je prof. dr. 
sc. Mateo Milković, rektor (po funkciji), i članovi:

1. dr. sc. Ivo Ban, redoviti profesor,
2. dr. sc. Vedran Batoš, docent,
3. dr. sc. Zdravko Bazdan, izvanredni profesor,
4. dr. sc. Zagorka Brunsko, izvanredna profesorica,
5. dr. sc. Branko Glamuzina, viši znanstveni suradnik,
6. dr. sc. Vlatko Lipovac, redoviti profesor,
7. dr. sc. Frano Ljubić, redoviti profesor u trajnom 

zvanju,
8. dr. sc. Ivo Paparela, redoviti profesor u trajnom 

zvanju,
9. dr. sc. Zrinka Rudež, docentica,
10. mr. sc. Matko Bupić, viši predavač, predstavnik 

zaposlenika u nastavnom zvanju,
11. mr. sc. Željko Kurtela, viši predavač, predstavnik 

zaposlenika u nastavnom zvanju,
12. Tonći Svilokos, znanstveni novak – asistent, 

predstavnik zaposlenika u suradničkom zvanju,
13. Ana Pujo, dipl. oec. predstavnica ostalih zaposlenika,
14. Robert Kulaš, predsjednik Studentskog zbora,
15. Hrvoje Brbora (do svibnja 2005.) i Valentina Bulić 

(od lipnja 2005.), zamjenik predsjednika Studentskog 
zbora.

Nakon provedenoga natječajnog postupka Senat 
je 28. lipnja 2004. izabrao dr. sc. Matea Milkovića, 
redovitog profesora, rektorom Sveučilišta u Dubrovniku 
za četverogodišnje razdoblje, od 1. listopada 2004. do 30. 
rujna 2008. Na rektorov prijedlog Senat je 20. srpnja 2004., 

za to isto razdoblje, imenovao prof. dr. sc. Đura Benića 
prorektorom za znanost, prof. dr. sc. Vesnu Vrtiprah 
prorektoricom za nastavu i prof. dr. sc. Vjekoslava Damića 
prorektorom za međunarodnu suradnju.

Prvi Savjet Sveučilišta u Dubrovniku konstituiran je 
10. veljače 2005. u sastavu:

1. dr. sc. Josip Lovrić, profesor emeritus, predsjednik,
i članovi:

2. dr. sc. Želimir Puljić, dubrovački biskup, u ime 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,

3. Dubravka Šuica, prof., gradonačelnica Dubrovnika,
4. Ivo Grković, dipl. oec., u ime Gospodarske komore 

Dubrovačko-neretvanske županje,
5. mr. sc. Iris Lončar, u ime Sveučilišta u Dubrovniku,
6. Marko Radić, u ime Studentskog zbora Sveučilišta 

u Dubrovniku.

Sveučilište u Dubrovniku započelo je s radom 
sa šest odjela: Odjelom za ekonomiju i poslovnu 
ekonomiju, Pomorskim podjelom, Elektrotehničko-  
-računarskim odjelom, Strojarskim odjelom, Odjelom 
za akvakulturu i Odjelom za kominikologiju. Na tim su 
odjelima organizirani novi preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studiji i preddiplomski stručni studiji, ali 
jednako tako i studiji koji su aklademske 2003./2004. 
godine, i prije toga, bili na ex Fakultetu za turizam i 
vanjsku trgovinu i ex Veleučilištu u Dubrovniku, a koji će 
se završiti na Sveučilištu u Dubrovniku prema nastavnim 
planovima i programima tih bivših visokih učilišta. 
Također, na Sveučilištu u Dubrovniku su se izvodila i 
dva poslijediplomska znanstvena studija – „Poslovna 
ekonomija u turizmu“ i „Europske integracije“ (u okviru 
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TEMPUS-projekta), koji su nastavak započetih studija na 
ex Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu.

Dakle, akademske 2004./2005. godine upisana 
je prva generacija studenata na devet preddiplomskih 
sveučilišnih i stručnih studija iz područja tehničkih, 
biotehničkih i društvenih znanosti usklađenih s 
preporukama Bolonjskog procesa. Tako je Sveučilište 
u Dubrovniku bilo prva visokoobrazovna ustanova 
u Republici Hrvatskoj koja je uvela novi – europski 
preporučeni – model visokog obrazovanja. U prvu 
godinu studija te akademske godine ukupno je bio 
upisan 761 student, i to 517 redovitih i 244 izvanrednih 
studenata.

Nastavnu, znanstvenu i stručnu djelatnost Sveučilište 
je započelo od akademske 2004./2005. godine sa 119 
zaposlenika u stalnom radnom odnosu od kojih su bila 24 
doktora i 19 magistara znanosti. U stručnim, administrativnim 
i tehničkim službama radilo je 57 namještenika u stalnome 
radnom odnosu. Tada je na znanstvenim projektima bilo 
uključeno i 19 znanstvenih novaka. U nastavi je sudjelovalo 
i 80 vanjskih suradnika.

Studentski centar Dubrovnik, sa svojih sedam 
djelatnika, nastavio je vrlo uspješno skrbiti o smještaju, 
prehrani i povremenom zapošljavanju studenata u 
Dubrovniku, o njihovim kulturnim i sportskim aktivnostima 
i dao je velik doprinos za osnivanje Sveučilišta u Dubrovniku.

Jednako tako, u Razvojno-istraživačkom centru (RIC) 
za marikulturu na Bistrini završene su pripreme za početak 
realizacije projekta MARIBIC (Tehnološki i poslovno-
-inovacijski centar za marikulturu), što su ga prihvatili 
BICRO i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, i 
Svjetska banka. Tako će se na Bistrini izgraditi moderna 
mrjestilišta i uzgajališta školjkaša i ribe, što će po sustavu 
inkubacije biti dostupno zainteresiranim poduzetnicima i 
znanstvenicima koji se bave akvakulturom.Indeks Sveučilišta u Dubrovniku
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Za osnivanje Sveučilišta u Dubrovniku mnogi su dali 
svoj velik doprinos. Pritom posebnu zahvalnost 
valja uputiti Saboru Republike Hrvatske, Vladi 

Republike Hrvatske, Ministarstvu znanosti, obrazovanja 
i sporta, Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje, 
Rektorskom zboru hrvatskih sveučilišta, Vijeću veleučilišta 
i visokih škola, Vijeću DISEC-a, Gradu Dubrovniku i 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Pa ipak, najveća zahvalnost pripada zaposlenicima ex 
Veleučilišta u Dubrovniku, ex Fakulteta za turizam i vanjsku 
trgovinu u Dubrovniku i Studentskog centra Dubrovnik, 
koji su dragovoljno pristupili Sveučilištu u Dubrovniku pri 

njegovu osnivanju. Također, i onima koji su prošli trnovit 
put od ideje do realizacije Sveučilišta u Dubrovniku: prof. dr. 
sc. Josipu Lovriću, prof. dr. sc. Mateu Milkoviću, prof. dr. sc. 
Vjekoslavu Damiću, mr. sc. Željku Buliću i Daliboru Ivušiću, 
dipl. iur., s ex Veleučilišta u Dubrovniku, kao i prof. dr. sc. 
Vesni Vrtiprah, prof. dr. sc. Đuru Beniću, prof. dr. sc. Ivu 
Banu i Branku Putici, dipl. iur., s ex Fakulteta za turizam i 
vanjsku trgovinu. 

Onima najzaslužnijima za njegovo osnivanje i uspješan 
početak rada, Senat Sveučilišta u Dubrovniku donio je 18. 
srpnja 2008. Odluku o dodjeli povelje i plakete, koje su im 
uručene 1. listopada 2008.

Zahvale za početak rada Sveučilišta u 
Dubrovniku

U tvrđavi Revelin na 5. obljetnicu Sveučilišta u Dubrovniku
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Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Od potpisa Povelje DISEC 
- Dubrovnik međunarodno 
znanstveno i visokoobrazovno 
središte - 1999. godine do 
danas, Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta, s ministrima 
prof. dr. sc. Milenom Žic-Fuchs, 
prof. dr. sc. Hrvojem Kraljevićem, 
prof. dr. sc. Gvozdenom Flegom i 
prof. dr. sc. Draganom Primorcem 
i njihovim suradnicima, 
kontinuirano je podupiralo 
osnivanje, početak i prvih pet 

godina rada Sveučilišta u Dubrovniku. Nemjerljiva je svekolika 
potpora Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Sveučilištu u 
Dubrovniku u: pripremi Zakona o njegovu osnivanju, osiguranju 
financijskih sredstava za ulaganja u kapitalne objekte radi stvaranja 
suvremenih prostornih uvjeta za odvijanje nastavne i znanstvene 
djelatnosti, odobravanju traženih preddiplomskih i diplomskih studija, 
odobravanju znanstvenih novaka i na temelju razvojnih radnih mjesta 
trajno je osiguravalo zapošljavanje u stalni radni odnos na Sveučilište 
u Dubrovniku. Promičući regionalni razvoj sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dalo je snažan 
poticaj u realizaciji svih razvojnih planova Sveučilišta u Dubrovniku 
koji se odnose na nastavne i znanstvene aktivnosti. Svojim prijedlogom 
Vladi Republike Hrvatske, kojim je u studenome 2007. godine Vlada 
Republike Hrvatske s premijerom dr. sc. Ivom Sanaderom namijenila 
98 milijuna kuna za izgradnju 1. faze Sveučilišta u Dubrovniku, 
ministar znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. sc. Dragan Primorac 
i njegovi suradnici poslali su snažnu poruku da vjeruju u projekt 

Sveučilišta u Dubrovniku. Bez stalne podrške Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa Sveučilište u Dubrovniku ne bi moglo ostvariti 
rezultate koje je postiglo u proteklih pet godina niti planirati svoju 
budućnost.

Dubrovačko-neretvanska županija

Poglavarstvo i Skupština 
Dubrovačko-neretvanske županije 
svojim odlukama o ustupanju 
središnje zgrade, a zatim i cijeloga 
kompleksa Stare bolnice, za 
potrebe budućega Sveučilišnog 
kampusa, stavili su točku na 
dvojbu u Dubrovniku - je li u tom 
prostoru važnije razvijati znanost i 
visoko obrazovanje ili ga namijeniti 
za turističke sadržaje. Bio je to 
ujedno i odgovor onima koji su 
željeli zbuniti javnost ove sredine 

nudeći joj rješenja kojima su se trebali odrediti između važnosti završetka 
izgradnje kompleksa Opće bolnice Dubrovnik i početka izgradnje 
novoosnovanoga Sveučilišta u Dubrovniku. Tim odlukama svakako 
valja dodati i odluke u vezi s planiranim investicijskim zahvatima na 
predjelu Bistrina u Malostonskom zaljevu, novčanu potporu znanstvenim 
i tehnološkim projektima koji se odvijaju u okviru sastavnica Sveučilišta 
- Instituta za more i priobalje, Odjela za akvakulturu i Razvojno- 
-istraživačkog centra za marikulturu na Bistrini - te novčanu potporu za 
smanjenje troškova stjecanja doktorata znanosti asistentima Sveučilišta.

prof. dr. sc. Radovan 
Fuchs, pomoćnik ministra 

znanosti i tehnologije

Miše Galjuf, dožupan 
Dubrovačko-neretvanske 

županije
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Prof. dr. sc. Nikola Ružinski

Prof. dr. sc. Nikola Ružinski, 
tadašnji pomoćnik i zamjenik 
ministra znanosti i tehnologije, 
ostavio je dubok trag u 
aktivnostima koje su prethodile 
osnivanju Sveučilišta u 
Dubrovniku, ali i u inicijativi za 
njegovo osnivanje. Bez njegove 
svekolike potpore tadašnjem 
Veleučilištu u Dubrovniku 
bilo je nerealno očekivati da 
bi Dubrovnik mogao dobiti 

svoje Sveučilište. Potpisujući Povelju DISEC-a u ime Ministarstva 
znanosti i tehnologije osnažio je ideju da se visoko obrazovanje i 
znanost u Dubrovniku mogu i moraju međusobno povezati. Također, 
vjerovao je u projekte koje je predlagalo Veleučilište u Dubrovnik, 
pa je rezultat toga bilo i osnivanje Razvojno-istraživačkog centra za 
marikulturu na Bistrini, a zatim i osnivanje Odjela za akvakulturu. 
Na sastanku u Poglavarstvu Grada Dubrovnika, nakon održane 
2. sjednice Vijeća DISEC-a 28. prosinca 1999., u razgovoru s 
ministricom znanosti i tehnologije prof. dr. sc. Milenom Žic- 
-Fuchs, rektorom Veleučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Mateom 
Milkovićem i gradonačelnikom Vidom Bogdanovićem, prof. dr. 
sc. Nikola Ružinski prvi je put javno podržao ideju o osnivanju 
Sveučilišta u Dubrovniku pozivajući se na dotad ostvarene rezultate 
Veleučilišta u Dubrovniku. Bila je to poruka koja je otvorila vrata 
svim daljnjim aktivnostima za osnivanje Sveučilišta u Dubrovniku.

Grad Dubrovnik

Poglavarstvo Grada Dubrovnika 
i Gradsko vijeće prepoznali su 
važnost Sveučilišta u Dubrovniku 
kao i svoj dugoročni strateški 
projekt prihvaćajući Sveučilište u 
Dubrovniku kao važnu kariku 
u osmišljavanju Grada ne samo 
kao izrazito turističkoga središta. 
Svojom odlukom o ustupanju 
Ljetnikovca Crijević–Pucić za 
potrebe Rektorata otvorili su širom 
vrata Sveučilištu u Dubrovniku 
da može započeti realizaciju 
svojih prostornih razvojnih 

planova. Tomu valja dodati doneseni Generalni urbanistički plan 
Grada Dubrovnika, kojim se kompleks Stare bolnice namjenjuje za 
potrebe visokoga obrazovanja i znanosti a dio Stanice za južne kulture 
namjenjuje se za budući prvi studentski dom u Dubrovniku. Sustavnom 
financijskom godišnjom podrškom u svome proračunu Grad Dubrovnik 
osigurao je mnoge pogodnosti studentima kako bi im se smanjili troškovi 
studiranja, a asistentima Sveučilišta smanjili troškovi stjecanja doktorata 
znanosti.

Ivo Margaretić,  
predsjednik Gradskog 

vijeća Dubrovnik
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Prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević

Prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, 
tadašnji ministar znanosti i 
tehnologije u Vladi Republike 
Hrvatske i saborski 
zastupnik, za vrijeme svojega 
prvog boravka u Dubrovniku 
6. ožujka 2001. podržao je 
ideju o osnivanju Sveučilišta u 
Dubrovniku i ponudio je svu 
svoju potporu. Na tiskovnoj 
konferenciji održanoj 7. 

svibnja 2001. u nazočnosti župana Dubrovačko-neretvanske 
županije Ivana Šprlje i gradonačelnika Dubrovnika Vida 
Bogdanovića prvi je put javno najavio skoro osnivanje Sveučilišta 
u Dubrovniku, a 9. srpnja 2001. na 3. sjednici Vijeća 
DISEC-a, pod predsjedanjem gradonačelnika Dubrovnika 
Vida Bogdanovića, podržao je teze i imenovanje radne skupine 
za izradbu Elaborata o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku. Na 
4. sjednici Vijeća DISEC-a, pod predsjedanjem gradonačelnice 
Dubrovnika Dubravke Šuica, održanoj 17. studenoga 2001., 
prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević bez primjedaba je prihvatio izrađeni 
Elaborat, a 29. studenoga 2001. uputio je Nacionalnom vijeću 
za visoko obrazovanje zahtjev za davanje mišljenja o potrebi 
osnutka Sveučilišta u Dubrovniku, u kojemu je ocijenio da su 
u Elaboratu svi podaci važni za odlučivanje o zahtjevu. Svojim 
aktivnim sudjelovanjem u svim pripremnim radnjama za osnivanje 
Sveučilišta u Dubrovniku, afirmativnim istupima na sjednicama 
Vlade Republike Hrvatske te aktivnim i upornim angažiranjem 
kao ministar i saborski zastupnik -  jedan je od najzaslužnijih što 
je donesen Zakon za osnivanje Sveučilišta u Dubrovniku.

Vido Bogdanović, dipl. ing. str.

Gospodin Vido Bogdanović, dipl. 
ing., tadašnji gradonačelnik 
Dubrovnika, u ožujku 1998. 
godine podržao je inicijativu 
Veleučilišta u Dubrovniku da 
ono izradi prijedlog dokumenta 
kojim bi se osmislio budući 
razvoj Dubrovnika kao 
međunarodnoga znanstvenog 
i visokoobrazovnog središta. 

Procjenjujući da to može imati sudbonosno značenje za budući 
razvoj Dubrovnika, kako je to i napisao u svojem pismu 
od 13. travnja 1999. pozivajući na raspravu o izrađenom 
elaboratu o Dubrovniku kao međunarodnomu znanstvenom i 
visokoobrazovnom središtu, svojom podrškom nedvojbeno je utjecao 
na prevladavanje dvojba o opravdanosti međusobnog okupljanja 
svih znanstvenih i visokoobrazovnih ustanova u Dubrovniku. 
Rezultat toga bila je i potpisana Povelja DISEC-a 10. srpnja 
1999. u palači Sponzi. Formiranjem Vijeća DISEC-a, koje je 
činilo 16 potpisnica Povelje, stvoreni su uvjeti da se moglo započeti 
s realizacijom ideje o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku. Na 
3. sjednici Vijeća DISEC-a, koja je održana 9. srpnja 2001., 
prihvaćene su Teze o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku, koje 
je izradilo Veleučilište u Dubrovniku, i formirana je radna 
skupina od predstavnika Veleučilišta u Dubrovniku i Fakulteta 
za turizam i vanjsku trgovinu za izradbu Elaborata. Kao 
predsjednik Vijeća DISEC-a, kao gradonačelnik Dubrovnika 
i kao stručnjak u stalnoj vezi s visokim obrazovanjem u ovome 
Gradu, gospodin Vido Bogdanović dao je velik doprinos osnivanju 
Sveučilišta u Dubrovniku.
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Dubravka Šuica, prof.

Gospođa Dubravka Šuica, prof., 
gradonačelnica Dubrovnika, 
preuzevši predsjedanje Vijećem 
DISEC-a, na 4. sjednici, 
održanoj 17. studenoga 2001., 
bez primjedaba je prihvatila 
izrađeni Elaborat i podržala 
je pokretanje postupka 
za osnivanje Sveučilišta u 
Dubrovniku, a na 5. sjednici 
Vijeća DISEC-a, održanoj 19. 

studenoga 2002., očitujući se o pozitivnom zaključku Nacionalnog vijeća 
za visoku naobrazbu o potrebi osnutka Sveučilišta u Dubrovniku, još je 
jedanput istaknula da je to prvi konkretni projekt strateškog usmjerenja 
Dubrovnika prema znanosti i visokom obrazovanju. Gospođa 
Dubravka Šuica bila je glavni pokretač svih pozitivnih aktivnosti u 
Poglavarstvu Grada Dubrovnika i na sjednicama Gradskog vijeća koje 
su bile usmjerene na pomoć Sveučilištu u Dubrovniku pri rješavanju 
njegovih temeljnih potreba - namjeni Ljetnikovca Crijević–Pucić za 
Rektorat Sveučilišta, dugoročnom planiranju moguće izgradnje u 
prostoru Stare bolnice za potrebe znanosti i visokoga obrazovanja, 
izgradnji budućega prvog studentskog doma u dijelu prostora Stanice za 
južne kulture i financijskom godišnjom podrškom u proračunu Grada 
Dubrovnika, kojim su se osigurale mnoge pogodnosti studentima kako 
bi im se smanjili troškovi studiranja i asistentima Sveučilišta smanjili 
troškovi stjecanja doktorata znanosti, a kao saborska zastupnica dala 
je velik doprinos da se kao strateški važno za Republiku Hrvatsku 
prihvati razvoj Sveučilišta u Dubrovniku u mreži visokoga obrazovanja.

Mira Buconić, prof.

Gospođa Mira Buconić, 
prof., županica Dubrovačko-
-neretvanske županije, bila je 
glavni pokretač svih pozitivnih 
aktivnosti u Poglavarstvu i 
na sjednicama Dubrovačko-
-neretvanske županije koje 
su bile usmjerene na pomoć 
Sveučilištu u Dubrovniku. 
To se u prvom redu odnosi 
na odluke Skupštine 

Dubrovačko-neretvanske županije o ustupanju cijeloga kompleksa 
Stare bolnice za potrebe budućega sveučilišnog kampusa, osiguranim 
pretpostavkama da se konačno može započeti s planiranim 
investicijskim zahvatima na predjelu Bistrina u Malostonskom 
zaljevu za potrebe Razvojno-istraživačkog centra za marikulturu, 
na potporu znanstvenim i tehnološkim projektima koji se odvijaju u 
okviru sastavnica Sveučilišta - Instituta za more i priobalje, Odjela 
za akvakulturu i Razvojno-istraživačkog centra za marikulturu 
na Bistrini - te na novčanu potporu za smanjenje troškova stjecanja 
doktorata znanosti asistentima Sveučilišta. Također, njezin je 
velik doprinos u promicanju važnosti Sveučilišta u Dubrovniku 
za mrežu srednjega i visokoga obrazovanja u Dubrovačko-  
-neretvanskoj županiji, i to poradi ravnopravnijega regionalnog 
razvoja Republike Hrvatske, u kojemu visoko obrazovanje i 
znanost moraju imati odlučujuću ulogu i u ovoj regiji.
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Mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med.

Mr. sc. Andro Vlahušić, 
dr. med., tadašnji saborski 
zastupnik i ministar zdravstva 
u Vladi Republike Hrvatske, 
izravno je afirmativno 
sudjelovao u raspravama pri 
donošenju Zakona o osnivanju 
Sveučilišta u Dubrovniku i 
kad su se na svim razinama 
postavljala pitanja o 
opravdanosti donošenja toga 

Zakona. Nedvojben je njegov doprinos i kao ravnatelja Opće 
bolnice Dubrovnik za vrijeme obnašanja te dužnosti u dva mandata 
- kad je prihvatio ideju o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku 
pruživši podršku toj ideji sa svim resursima kojima je Opća bolnica 
Dubrovnik raspolagala, kad se donosila odluka Upravnog vijeća 
Opće bolnice Dubrovnik i Skupštine Dubrovačko-neretvanske 
županije da se cijeli prostor Stare bolnice namijeni za kampus 
Sveučilišta u Dubrovniku i kad su se pokretali novi studijski 
programi na Sveučilištu u Dubrovniku namijenjeni zdravstvu ili 
kad su se, u suradnji s drugim hrvatskim sveučilištima, pokretali 
poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji medicinskih znanosti. 
Bio je to ujedno i potvrdan odgovor da Sveučilište u Dubrovniku i 
Opća bolnica Dubrovnik mogu zajednički utjecati na bitne promjene 
prijeko potrebne u Dubrovačko-neretvanskoj županiji kako bi se 
djelotvornije pokrenuo regionalni razvoj ovoga kraja.

Prof. dr. sc. Mateo Milković

Osnutak Sveučilišta u Dubrovniku valja u prvom redu zahvaliti 
prof. dr. sc. Mateu Milkoviću. Napisao je Teze, prema kojima je 
izrađen elaborat „Vizija razvitka visokoga obrazovanja i znanosti 
u Dubrovniku“, što je bio podloga za tekst Povelje DISEC - 
Dubrovnik međunarodno znanstveno i visokoobrazovno središte. 
Kao koordinator projekta DISEC-a napisao je Teze o opravdanosti 
osnivanja Sveučilišta u Dubrovniku, prema kojima je radna skupina 
sastavljena od predstavnika Veleučilišta u Dubrovniku i Fakulteta 
za turizam i vanjsku trgovinu iz Dubrovnika pod njegovim vodstvom 
izradila Elaborat o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku. To potvrđuje 
i njegov izbor za prvoga rektora Sveučilišta u Dubrovniku 2003. 
godine i njegov ponovljeni izbor 2008. godine za sljedeće četverogodišnje 
razdoblje. Kruna su to njegova višegodišnjeg, dobro osmišljenoga, 
upornog i mukotrpnog rada koji je zahtijevao - najprije stvaranje 

Prof. dr sc. Josip Lovrić, predsjednik Sveučilišnog 
savjeta uručio je priznanje  prof. dr. sc. Mateu Milkoviću
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povoljne klime u samom Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj 
županiji, gdje je trebalo prevladati inerciju i mentalitet nemoći, zatim 
okupljanje svih raspoloživih znanstvenih i stručnih snaga u Gradu i 
Županiji na zajedničkom cilju i, konačno, razbijanje sumnjičavosti 
hrvatske akademske zajednice u mogućnosti i potencijale jednoga 
novog sveučilišta u Hrvatskoj, Sveučilišta u Dubrovniku. Prof. dr. 
sc. Mateo Milković je, dakle, uspio okupiti, animirati i uvjeriti svoju 
sredinu, ali i pojedine visokoobrazovne institucije u Hrvatskoj, da 
Dubrovnik može iznjedriti malo moderno Sveučilište koje mora 

nuditi suvremene obrazovne programe i koje bi se postupno trebalo 
afirmirati i u međunarodnim okvirima.

Na desetu obljetnicu osnivanja Sveučilišta u 
Dubrovniku, 1. listopada 2013., valja ponoviti da su mu u 
proteklom vremenu položeni sigurni temelji za odvijanje 
visokoobrazovnoga, znanstvenog i stručnog rada, pa treba 
strpljivo nastaviti raditi kako bi se u konačnici izgradila 
njegova prepoznatljivost.
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Od 2003. do 2013. godine na Sveučilištu u 
Dubrovniku odvijale su se velike aktivnosti 
na njegovu ustroju i organizaciji, profiliranju 

studijskih programa i poboljšanju kvalitete nastave, 
osiguravanju vlastitoga znanstveno-nastavnog kadra i 
stvaranju što boljih prostornih uvjeta za rad. Ovdje se 
daje sažetak aktivnosti koje su obilježile to razdoblje.

Ustroj
Sveučilište u Dubrovniku organizirano je na odjelskom 
načelu a njegove sastavnice nemaju pravnu osobnost. 
Takva organizacija i financijsko poslovanje omogućuju 
mu potpunu integriranost.

Na odjelima se izvode sveučilišni i stručni studiji, 
dakle nastavni, znanstveni i visokostručni rad u jednom 
znanstvenom ili stručnom polju. Sveučilište je započelo s 
radom sa šest odjela:

 - Odjelom za ekonomiju i poslovnu ekonomije,
 - Pomorskim odjelom,
 - Elektrotehničko-računarskim odjelom,
 - Strojarskim odjelom (prestao s radom 2007.),
 - Odjelom za akvakulturu,
 - Odjelom za komunikologiju.

Od 1. listopada 2005. osnovan je

Prvih deset godina Sveučilišta u 
Dubrovniku

 - Odjel za umjetnost i restauraciju,
a u osnivanju je 

 - Odjel za stručne studije.
Na Institutu za more i priobalje, znanstvenoj 

sastavnici Sveučilišta u Dubrovniku, u sastavu kojega je 
akvarij u Tvrđavi sv. Ivana i Botanički vrt na Lokrumu, 
odvijaju se intenzivna znanstvena istraživanja prirodnih 
značajka Jadranskoga mora i priobalja. Posebno su 
intenzivna istraživanja strukture i procesa u ekosustavima, 
uporaba i interpretacija znanstvenih informacija za 
potrebe razvoja, unapređenje suradnje istraživača sa 
sličnim ustanovama i znanstvenim skupinama u zemlji i 
inozemstvu, obrazovanje i kulturna djelatnost, te pružanje 
stručnih usluga zainteresiranim korisnicima. U skladu 
s razvojem znanosti i gospodarskim prilikama, tu se 
razvijaju i druge djelatnosti, kao što su: monitoring živih 
bogatstava u moru i na kopnu, monitoring kvalitete mora, 
eksperimentalni uzgoj biljnih i životinjskih vrsta radi 
stjecanja fundamentalnih spoznaja i provjera odvijanja 
prirodnih procesa, formiranje znanstvenih i stručnih 
zbirka te organiziranje tečajeva i predavanja koja su po 
svojoj prirodi u vezi s njegovom temeljnom djelatnošću.

U Zavodu za mediteranske kulture Sveučilišta 
u Dubrovniku pružaju se usluge kemijskih analiza 
vina, maslinova ulja i tla te se proizvodi sadni materijal 
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mediteranskih kultura, a u pripremi je i njegova buduća 
odrednica prema istraživanju u području biotehničkih 
znanosti mediteranskih kultura.

Ostale ustrojbene jedinice Sveučilišta u Dubrovniku 
su:

 - Sveučilišna knjižnica (u osnivanju) u sastavu koje 
su:
 - Knjižnica za tehničke i biotehničke znanosti, 
 - Knjižnica za društvene znanosti,
 - Centar za turističku dokumentaciju;

 - Centar za informatičku potporu;
 - poslovno-obrazovni centri:

 - Sveučilišni centar za jezike,
 - Centar za izobrazbu pomoraca,
 - Centar za turističke vodiče i voditelje poslovnica;

 - Školsko-istraživački brod Naše more;
 - Istraživačka brodica Baldo Kosić II.

Stručnu potporu sastavnicama Sveučilšta daju 
sveučilišne službe i uredi:

 - Kadrovska služba,
 - Služba za administrativne i opće poslove,
 - Služba za preddiplomske i diplomske studije,
 - Služba za poslijediplomske studije,
 - Služba za knjigovodstvo i financije,
 - Služba za međunarodnu suradnju,
 - Služba za marketing i izdavaštvo,
 - Služba za tehničko održavanje i osiguranje,
 - Ured za kvalitetu,
 - Ured za savjetovanje i profesionalnu orijentaciju 

studenata,
 - Ured za odnose s javnostima.

Posebne sastavnice Sveučilišta u Dubrovniku (s 

pravnom osobnosti) su:
 - Tehnološki i poslovno-inovacijski centar za 

marikulturu (MARIBIC),
 - Studentski centar Dubrovnik.

Studijski programi
Sveučilište u Dubrovniku započelo je s izvođenjem 
studijskih programa akademske 2004./2005. godine 
kad je upisana prva generacija studenata na dvanaest 
preddiplomskih sveučilišnih i šest stručnih studija iz 
područja tehničkih, biotehničkih i društvenih znanosti. 
Svi su studijski programi bili usklađeni s preporukama 
Bolonjske deklaracije, pa je Sveučilište bilo prva 
visokoobrazovna ustanova u Republici Hrvatskoj koja 
je uvela taj novi (europski preporučeni) model visokog 
obrazovanja. Za sve preddiplomske studije Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je dopusnice, 
nakon pozitivnog mišljenja Nacionalnog vijeća za visoku 
naobrazbu. Jednako tako, akademska 2007./2008. godina 
ostat će trajno zabilježena kao godina u kojoj su upisani 
prvi studenti na diplomske sveučilišne studije.

Prateći potrebe gospodarstva i društvene zajednice, 
pri izradbi svojih nastavnih planova i programa kojima je 
ishodište u tradiciji i kulturi Dubrovnika, ali i uz uvođenje 
novih i suvremenih programa na kojima će se stvarati nove 
tradicije, danas se na Sveučilištu u Dubrovniku izvode:

 - preddiplomski trogodišnji sveučilišni studiji:
 - Ekonomija;
 - Poslovna ekonomija sa smjerovima:

 - Turizam,
 - Međunarodna trgovina,
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 - Marketing,
 - IT menadžment;

 - Nautika;
 - Brodostrojarstvo;
 - Pomorske tehnologije jahta i marina;
 - Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u 

pomorstvu;
 - Primijenjeno računarstvo;
 - Akvakultura;
 - Mediji i kultura društva;
 - Restauracija sa smjerovima:

 - Drvo,
 - Papir,
 - Tekstil,
 - Metal,
 - Keramika;

 - preddiplomski trogodišnji stručni studiji:
 - Sestrinstvo;
 - Financijski menadžment;

 -  diplomski dvogodišnji sveučilišni studiji:
- Ekonomija;
- Poslovna ekonomija sa smjerovima:

 - Turizam,
 - Međunarodna trgovina,
 - Marketing,
 - IT menadžment;

 - Pomorstvo;
 - Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u 

pomorstvu;
 - Poslovno računarstvo;
 - Marikultura;
 - Mediji;

 - Odnosi s javnostima;
 - Restauracija i konzervacija artefekata od (sa 

smjerovima):
 - drva,
 - papira,
 - tekstila,
 - metala,
 - keramike.

Na Sveučilištu u Dubrovniku izvodi se i 
poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje marketingom 
u turizmu iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija 
i grana menadžment i upravljanje. Studij traje tri semestra, 
a njegovim završetkom stječe se akademski naziv sveučilišni 
specijalist ekonomije.

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji 
organiziraju se u suradnji s drugim hrvatskim sveučilištima, 
na kojima je Sveučilište u Dubrovniku suradna ustanova. 
Oni traju po tri godine (6 semestara) a njihovim završetkom 
stječu se akademski nazivi doktora znanosti iz određenog 
područja i polja znanosti. To su:

 - Povijest stanovništva - poslijediplomski međusveučilišni 
(doktorski) studij iz područja humanističkih znanosti, 
polje povijest. Nositelj studija je Sveučilište u Zagrebu 
a uz Sveučilište u Dubrovniku suradna je ustanova 
Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. 
To je prvi pokrenuti poslijediplomski međusveučilišni 
(doktorski) studij na Sveučilištu u Dubrovniku. 
Voditelj studija je akademik Nenad Vekarić;

 - Biologija novotvorina - poslijediplomski međusveučilišni 
(doktorski) studij iz područja biomedicine i zdravstva, 
polje kliničke medicinske znanosti, grana patologija. 
Nositelj studija je Medicinski fakultet Sveučilišta 
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u Splitu a suradne ustanove uz Sveučilište u 
Dubrovniku su Institut Ruđera Boškovića iz 
Zagreba i Sveučilište u Zadru;

 - Molekularne bioznanosti - poslijediplomski 
međusveučilišni (doktorski) studij iz područja 
interdisciplinarne znanosti biomedicine i zdravstva, 
prirodnih i biotehničkih znanosti. Nositelj studija 
je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera iz Osijeka, 
a uz Sveučilište u Dubrovniku suradna je ustanova 
Institut Ruđera Boškovića iz Zagreba;

 - Primijenjene znanosti o moru - poslijediplomski 
međusveučilišni (doktorski) studij iz područja 
prirodnih znanosti, polje interdisciplinarnih 
prirodnih znanosti, grana znanost o moru. Nositelj 
studija je Odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu 
a uz Sveučilište u Dubrovniku suradna je ustanova 
Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita;

 - Pomorstvo - poslijediplomski međusveučilišni 
(doktorski) studij iz područja tehničkih znanosti, 
polje tehnologija prometa i transporta. Nositelj 
je studija Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci a 
uz Sveučilište u Dubrovniku suradne su ustanove: 
Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, Sveučilište 
u Zadru, Hrvatski hidrografski institut iz Splita, 
Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava 
MORH-a i Hrvatska ratna mornarica;

 - Komunikologija - poslijediplomski međusveučilišni 
(doktorski) studij iz područja društvenih znanosti, 
polje informacijskih i i komunikacijskih znanosti, 
grana odnosi s javnošću, komunikologija i masovni 
mediji. Nositelj je studija Sveučilište Josipa 
Jurja Strossmayera iz Osijeka a uz Sveučilište u 

Dubrovniku suradna je ustanova Doktorska škola 
društveno-humanističkih znanosti iz Zagreba.
Nastava na studiju Povijest stanovništva obavlja se na 

Sveučilištu u Dubrovniku, a svi drugi studiji izvode se u 
prostorima nositelja studija.

Valja zabilježiti da je dr. sc. Zajim Čustović, dr. med., 
prvi doktorand poslijediplomskog međusveučilišnog 
(doktorskog) studija Biologija novotvorina koji je na 
Sveučilištu u Dubrovniku 14. srpnja 2010. obranio 
svoju doktorsku disertaciju Prognostička važnost ekspresije 
akroleina u nastanku biokemijskog relapsa raka prostate.

Jednako tako, dr. sc. Aida Cvjetković prva je doktorica 
znanosti na poslijediplomskome međusveučilišnom 
(doktorskom) studiju Povijest stanovništva koja je 16. srpnja 
2011. na Sveučilištu u Dubrovniku obranila doktorsku 
disertaciju Dubrovački brodovlasnik Federiko Glavić i 
stekla akademski stupanj doktora znanosti iz područja 
humanističkih znanosti. 

Dr. sc. Zajim Čustović pri obrani doktorske disertacije
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Na Sveučilištu u Dubrovniku kontinuirano i vrlo 
uspješno izvodi se:

 - posebni program obrazovanja pomoraca 
za stjecanja zvanja prvog časnika palube na 
brodovima od 3.000 BT ili većima i stjecanja 
zvanja drugog časnika stroja na brodu sa strojem 
porivne snage od 3.000 kW ili jačim,

te različiti oblici izobrazbe:
 - pomoraca za stjecanje svjedodžba o 

osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti 
različitim tečajevima,

 - djelatnika u turizmu za stjecanje zvanja turističkog 
vodiča i voditelja poslovnice,

 - iz područja računalnih tehnologija u okviru 
CISCO akademije,

 - za stjecanje znanja iz stranih jezika.
U tijeku su izradbe elaborata za nove studijske 

programe iz područja humanističkih znanosti te 
studija vizualnih i glazbenih umjetnosti.

Zaposlenici

Sveučilište u Dubrovniku započelo je svoju djelatnost sa 148 
zaposlenika u stalnome radnom odnosu (138 na odjelima i 
pratećim službama, jedan profesor emeritus, tri u Razvojno- 
-istraživačkom centru za marikulturu i šest u Studentskom 
centru Dubrovnik). Od 138 zaposlenih u stalnome radnom 
odnosu bila su 62 sa znanstveno-nastavnim, znanstvenim 
i nastavnim zvanjem, na znanstvenim projektima i u 
izvođenju vježba u nastavi sudjelovalo je 19 znanstvenih 
novaka, a u pratećim službama radilo je 57 namještenika. 
Pritom je znanstveno-nastavnu aktivnost Sveučilište u 
Dubrovniku započelo s 51% zaposlenih u stalnom radnom 
odnosu i 49% vanjskih suradnika.

Deset godina nako toga, 30. rujna 2013., u stalnome su 
radnom odnosu bila 277 zaposlena (264 na odjelima, Institutu 
za more i priobalje i Zavodu za mediteranske kulture, tri 
profesora emeritusa, pet u Studentskom centru Dubrovnik 
i pet u MARIBIC-u). Od 264 zaposlena u stalnome radnom 
odnosu sa znanstveno-nastavnim, znanstvenim i nastavnim 
zvanjem bilo ih je 140, troje ih je bilo na određeno vrijeme, 
na znanstvenim projektima i u izvođenju vježba bilo je 
osam znanstvenih novaka, a u pratećim službama radilo je 
113 namještenika. Pritom je znanstveno-nastavnu aktivnost 
na Sveučilištu u Dubrovniku obavljalo 75% zaposlenih u 
stalnome radnom odnosu i 25% vanjskih suradnika.

Velik broj primljenih u stalni radni odnos na 
Sveučilište u Dubrovniku razultat je osnivanja Instituta za 
more i priobalje i Zavoda za mediteranske kulture (sljednici 
svojih dugogodišnjih prednika s njihovim brojem stalno 
zaposlenih), uz pomoć razvojnih radnih mjesta što ih je 
odobravalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 

Dr. sc. Aida Cvjetković pri obrani doktorske disertacije
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kao i odobrenjem znanstvenih novaka na znanstvenim 
projektima koje su vodili znanstvenici Sveučilišta u 
Dubrovniku.

Valja posebno naglasiti da je u proteklih deset godina 
stalni radni posao na Sveučilištu u Dubrovniku dobilo i 95 
mladih iz Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. 
Od njih je 56 steklo doktorat znanosti i 14 magisterij znanosti 
na različitim fakultetima izvan Sveučilišta u Dubrovniku. 
Danas je još 40-ak doktoranada koji bi u sljedećih nekoliko 
godina mogli završiti upisane poslijediplomske sveučilišne 
(doktorske) studije.

Znanstvenim novacima i svojim zaposlenicima u 
stalnome radnom odnosu Sveučilište u Dubrovniku trajno 
je osiguravalo novčana sredstva (za školarine, prijevoz i 
boravak u mjestu odvijanja poslijediplomske nastave) za 
stjecanje doktorata znanosti na drugim visokim učilištima. U 
proteklom razdoblju doktorat znanosti stekli su (abecednim 
redoslijedom):

1. dr. sc. Nenad Antolović,
2. dr. sc. Deša Bačić,
3. dr. sc. Vlasta Bartulović,
4. dr. sc. Marija Benić Penava,
5. dr. sc. Svjetlana Bobanović-Ćolić,
6. dr. sc. Dubravka Bojanić Varezić,
7. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić,
8. dr. sc. Helena Brautović,
9. dr. sc. Mato Brautović,
10. dr. sc. Matko Bupić,
11. dr. sc. Marijeta Čalić,
12. dr. sc. Katija Dolina,
13. dr. sc. Ivo Domijan Arneri,
14. dr. sc. Marija Dragičević,

15. dr. sc. Jurica Jug Dujaković,
16. dr. sc. Iris Dupčić Radić,
17. dr. sc. Barbara Gangai,
18. dr. sc. Rade Garić,
19. dr. sc. Ana Gavrilović,
20. dr. sc. Nikša Glavić,
21. dr. sc. Enis Hrustić,
22. dr. sc. Anita Jeličić,
23. dr. sc. Maro Jelić,
24. dr. sc. Mate Jurjević,
25. dr. sc. Marijo Kirola,
26. dr. sc. Nikša Koboević,
27. dr. sc. Kristina Kojan Goluža,
28. dr. sc. Željko Kurtela,
29. dr. sc. Iris Lončar,
30. dr. sc. Marija Martinović,
31. dr. sc. Jasenka Maslek
32. dr. sc. Matea Matić,
33. dr. sc. Iris Mihajlović,
34. dr. sc. Josip Mikuš,
35. dr. sc. Mario Miličević,
36. dr. sc. Ivona Milić Beran,
37. dr. sc. Marijana Miloslavić,
38. dr. sc. Marija Mirošević,
39. dr. sc. Marijana Musladin,
40. dr. sc. Đorđe Obradović,
41. dr. sc. Ivana Pavlić,
42. dr. sc. Marijana Pećarević,
43. dr. sc. Doris Peručić,
44. dr. sc. Barbara Puh,
45. dr. sc. Sarah Michele Rajtmajer,
46. dr. sc. Zrinka Režić Tolj,
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47. dr. sc. Nebojša Stojčić,
48. dr. sc. Tonći Svilokos,
49. dr. sc. Jadran Šundrica,
50. dr. sc. Sanja Tomšić,
51. dr. sc. Sandra Uskoković,
52. dr. sc. Ivan Vilović,
53. dr. sc. Perica Vojinić,
54. dr. sc. Katija Vojvodić,
55. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž,
56. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica.

Doktori znanosti, naslovi doktorskih radova, 
nadnevci obrana, visoka učilišta i mjesta obrana doktorskih 
disertacija su:

1. Deša Bačić – obranila je 6. studenoga 2003. 
doktorsku disertaciju Regulation of  Internalization of  
the Renal Type II a Sodium/Phosphate Contrasporter, 
na Institutu za fiziologiju Medicinskog fakultetat 
Sveučilišta u Zurichu, a 13. rujna 2004. dobila priznatu 
istovrijednost te diplome s diplomom Prirodoslovno-
-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stekla 
akademski stupanj doktora znanosti iz područja 
prirodnih znanosti, polje biologija;

2. Marija Mirošević - obranila je 22. prosinca 2005. 
doktorsku disertaciju Utjecaj magnetskog međudjelovanja 
uzdužne i poprečne osi na dinamičke karakteristike sinkronoga 
generatora u autonomnom radu, na Fakultetu elektrotehnike 
i računarstva Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski 
stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo.

3. Marijo Kirola - obranio je 31. svibnja 2006. 
doktorsku disertaciju Samoorganiziranje neizrazitog 
analitičkog regulatora pri vođenju mobilnog robota, na 

Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora znanosti 
iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana 
proizvodno strojarstvo.

4. Jurica Jug Dujaković - obranio je 20. srpnja 2006. 
doktorsku disertaciju Uzgoj Sjevernoameričkog grgeča 
perca Flavescens (Michill 1814) od ličinke do konzumne ribe 
u zatvorenom recirkulacijskom sustavu, na Agronomskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski 
stupanj doktora znanosti iz područja biotehničke 
znanosti, polje poljoprivreda.

5. Vlasta Bartulović - obranila je 21. srpnja 2006. 
doktorsku disertaciju Reproduktivni ciklusi i novačenje 
mlađi cipala (Mugilidae) na području ušća Neretve, na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu i stekla akademski stupanj doktora znanosti 
iz područja prirodne znanosti, polje biologija, grana 
zoologija.

6. Mato Brautović - obranio je 11. rujna 2006. 
doktorsku disertaciju Karakteristike novih medija u funkciji 
online novinarstva, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora znanosti 
iz područja društvene znanosti, polje informacijske 
znanosti, grana novinarstvo.

7. Ivo Domijan Arneri - obranio je 3. ožujka 2007. 
doktorsku disertaciju Strateško upravljanje tržišnim 
rizicima u morskom brodarstvu, na Ekonomskom 
fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao akademski stupanj 
doktora znanosti iz područja društvene znanosti, polje 
ekonomija, grana menadžment i upravljanje.

8. Nikša Glavić - obranio je 13. srpnja 2007. 
doktorsku disertaciju Biologija i ekologija sipe 
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(Sepia officinalis L.) i mogućnosti njenog uzgoja, na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora 
znanosti iz područja prirodne znanosti, polje 
biologija, grana ekologija.

9. Ivana Pavlić - obranila je 20. rujna 2007. doktorsku 
disertaciju Pozicioniranje hrvatskog turističkog 
proizvoda na Sredozemlju u uvjetima globalizacije, na 
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku i stekala akademski stupanj 
doktora znanosti iz područja društvene znanosti, 
polje ekonomija, grana trgovina i turizam.

10. Željko Kurtela – obranio je 15. siječnja 2008. 
doktorsku disertaciju Metodologija postupanja s vodenim 
balastom na brodu, na Pomorskom fakultetu Sveučilišta 
u Rijeci i stekao akademski stupanj doktora znanosti 
iz područja tehničke znanosti, polje tehnologija 
prometa i transporta, grana pomorski i riječki promet.

11. Jadran Šundrica – obranio je 30. siječnja 2008.  
doktorsku diseratciju Modeli prostorno ojačanih 
struktura kompozita, na Fakultetu strojarstva i 
brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i stekao 
akademski stupanj doktora znanosti iz područja 
tehničke znanosti, polje druge temeljne tehničke 
znanosti, grana materijali.

12. Mario Miličević - obranio je 10. srpnja 2008. 
doktorsku disertaciju Metoda predviđanja vremena odziva 
SQL upita za upravljanje razinom usluga, na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz 
područja tehničke znanosti, polje računarstvo, grana 
obradba podataka.

13. Maro Jelić – obranio je 27. listopada 2008. 
doktorsku diseraciju Termodinamička analiza procesa 
izgaranja u dizelskom motoru, na Tehničkom fakultetu 
Sveučilišta u Rijeci i stekao akademski stupanj 
doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, 
polje strojarstvo.

14.  Doris Peručić - obranila je 6. studenoga 2008. 
doktorsku disertaciju Marketing pomorskih krstarenja 
i turizam na Mediteranu, na Ekonomskom fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz 
područja društvenih znanosti, polje ekonomija.

15. Ivan Vilović - obranio je 10. prosinca 2008. 
doktorsku disertaciju Predviđanje jakosti 
elektromagnetskog polja u bežičnim lokalnim mrežama 
zasnovano na neuronskom modelu i optimizaciji rojem 
čestica, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 
Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski stupanj 
doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti, 
polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije.

16. Đorđe Obradović - obranio je 26. veljače 2009. 
doktorsku disertaciju Etičke dvojbe u mrežnim 
izdanjima dnevnih listova, na Sveučilišta u Zadru 
i stekao akademski stupanj doktora znanosti iz 
područja društvenih znanosti, polje informacijske i 
komunikacijske znanosti, grana novinarstvo.

17. Ivona Vrdoljak Raguž - obranila je 19. lipnja 
2009. doktorsku disertaciju Međuovisnost stilova vodstva 
i uspješnosti poslovanja velikih hrvatskih poduzeća na 
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i stekla 
akademski stupanj doktora znanosti iz područja 
društvenih znanosti, polje ekonomija.
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18. Mate Jurjević – obranio je 24. srpnja 2009. doktorsku 
disertaciju Simulacijsko modeliranje pouzdanosti tehničkog 
sustava primjenom sustavne dinamike, na Fakultetu 
elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta 
u Splitu i stekao akademski stupanj doktora znanosti 
iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstva, 
grana brodsko strojarstvo.

19. Sanja Tomšić – obranila je 19. veljače 2010. 
doktorsku disertaciju Morfometrijske, reproduktivne i 
akvakulturne značajke hridinskog ježinca, Paracentrotus 
lividus (Lamark, 1816), na Agronomskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski stupanj 
doktora znanosti iz područja biotehničkih znanosti, 
polje poljoprivreda.

20. Marija Dragičević – obranila je 21. svibnja 2010. 
doktorsku disertaciju Utjecaj implementacije sustava 
kvalitete na poslovanje hotelskih poduzeća u Republici 
Hrvatskoj, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu i stekla akademski stupanj doktora znanosti 
iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija.

21. Marija Martinović – obranila je 25. svibnja 2010. 
doktorsku disertaciju Strateški savezi u funkciji održivog 
rasta i razvoja poduzeća farmaceutske industrije u Republici 
Hrvatskoj, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz 
podučja društvenih znanosti, polje ekonomija.

22. Katija Vojvodić - obranila je 29. lipnja 2010. 
doktorsku disertaciju Utjecaj prometovanja niskobudžetnih 
zrakoplovnih kompanija na međunarodno poslovanje hrvatskih 
zračnih luka, na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz 
područja društvenih znanosti, polje ekonomija.

23. Tonći Svilokos - obranio je 2. srpnja 2010. 
doktorsku disertaciju Razvitak financijskih tržišta 
Hrvatske i drugih zemalja u regiji i njihova integracija u 
financijski susutav EU, na Ekonomskom fakultetu 
Sveučilišta u Mostaru i stekao akademski stupanj 
doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, 
polje ekonomija.

24. Nikša Koboević – obranio je 8. srpnja 2010. 
doktorsku disertaciju Optimizacija procesa izrade otvora 
bušenjem u kompozitnim materijalima, na Fakultetu 
strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru i stekao 
akademski stupanj doktora znanosti iz područja 
tehničkih znanosti, polje strojarstvo.

25. Marijeta Čalić - obranila je 24. studenoga 2010. 
doktorsku disertaciju Utjecaj ekoloških čimbenika 
na sukcesiju fitoplanktona u Malostonskom zaljevu, na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu i stekla akademski stupanj doktora znanosti 
iz područja prirodnih znanosti, polje biologija.

26. Sandra Uskoković – obranila je 20. prosinca 2010. 
doktorsku disertaciju Arhitekt Lovro Perković, na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla 
akademski stupanj doktora znanosti iz područja 
humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti.

27. Ana Gavrilović – obranila je 11. siječnja 
2011. doktorsku disertaciju Utjecaj planktona na 
morfohistokemijske i biokemijske osobine probavnog 
sustava kamenice, Ostrea edulis (Linnaeus, 1758) 
Malostonskog zaljeva, na Veterinarskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski stupanj 
doktora znanosti iz područja biomedicine i zdravstva, 
polje veterinarska medicina.
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28. Dubravka Bojanić Varezić – obranila je 9. 
veljače 2011. doktorsku disertaciju Ekološka 
uvjetovanost prostorne raspodjele brojnosti kalanoidnih 
kopepoda u Jadranskom moru, na Prirodoslovno-
matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz 
područja prirodnih znanosti, polje biologija.

29. Nebojša Stojčić – obranio je 8. ožujka 2011. 
doktorsku disertaciju Competitiveness, Restructuring 
and Firm Behaviour in Transition: The Case of  Croatia, 
na Business School Staffordshire University 
u Velikoj Britaniji i stekao akademski stupanj 
doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, 
polje ekonomija.

30. Anita Jeličić – obranila je 11. svibnja 2011. 
doktorsku disertaciju Utjecaj vizualnog koda na 
percepciju dizajnirane poruke na primjeru plakata kao 
komunikacijskog medija, na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski stupanj 
doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, 
polje informacijske i komunikacijske znanosti.

31. Sarah Michele Rajtmajer – obranila je 11. 
svibnja 2011. doktorsku disertaciju Struktura 
zajednica i detekcija glavnih čvorova u složenim mrežama, 
na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski stupanj 
doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti, 
polje matematika.

32. Sanja Žaja Vrbica – obranila je 13. lipnja 
2011. doktorsku disertaciju Marko Rašica, na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i 
stekla akademski stupanj doktora znanosti iz 

područja humanističkih znanosti, polje povijest 
umjetnosti.

33. Marijana Musladin – obranila je 4. srpnja 2011. 
doktorsku disertaciju Europska unija i susjedi: 
analiza sigurnosnih aspekata euromediteranskog i 
Istočnog partnerstva, na Fakultetu političkih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski stupanj 
doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, 
polje međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost.

34. Nenad Antolović – obranio je 5. srpnja 2011. 
doktorsku disertaciju Kontrolirano mriješćenje, 
razvojni stadiji i rast ušate (Oblada melanura) u 
zatočeništvu, na Agronomskom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora 
znanosti iz područja biotehničkih znanosti, polje 
poljoprivreda.

35. Josip Mikuš – obranio je 15. srpnja 2011. 
doktorsku disertaciju Struktura populacija kalanoidnih 
kopepoda u južnom Jadranu, na Biološkom odsjeku 
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta 
u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora 
znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje 
biologija.

36. Svjetlana Bobanović-Ćolić – obranila je 18. srpnja 
2011. doktorsku disertaciju Ekologija pikoplanktona 
u estuariju rijeke Omble, na Prirodoslovno- 
-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz 
područja prirodnih znanosti, polje biologija.

37. Marija Benić Penava - obranila je 9. studenoga 
2011. doktorsku disertaciju Privreda južne 
Dalmacije u međuratnom razdoblju (1918. – 1941.), na 
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Sveučilištu u Zadru i stekla doktorat znanosti iz 
područja humanističkih znanosti, polje povijest, 
grana hrvatska i svjetska moderna i suvremena 
povijest.

38. Helena Brautović - obranila je 15. studenoga 
2011. doktorsku disertaciju Shakespeare kao 
intertekst hrvatske postmoderne drame, na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku i stekla akademski stupanj doktora 
znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje 
filologija, grana teorija i povijest književnosti,

39. Marijana Pećarević - obranila je 30. studenoga 
2011. doktorsku disertaciju Učinak ciklonske 
hidrodinamike i UV zračenja na preživljavanje 
fitoplanktonskih i zooplanktonskih vrsta, na 
Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
i stekla akademski stupanj doktora znanosti 
iz područja biotehničke znanosti, polje 
poljoprivreda, grana ribarstvo.

40. Perica Vojinić - obranila je 13. veljače 2012. 
doktorsku disertaciju Menadžeri u hrvatskim 
hotelskim poduzećima sa stajališta sklonosti riziku, 
na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 
i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz 
područja društvenih znanosti, polje ekonomija, 
grana mikroekonomija.

41. Ivona Milić Beran - obranila je 8. ožujka 2012. 
doktorsku disertaciju Modeliranje i simulacija 
gospodarskog rasta Republike Hrvatske metodom 
sistemske dinamike, na Ekonomskom fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz 

područja društvene znanosti, polje ekonomija, 
grana kvantitativna ekonomija.

42. Matea Matić - obranila je 7. svibnja 2012. 
doktorsku disertaciju Utjecaj etnocentrizma i 
animoziteta na ponašanje potrošača u kupovini na 
području Republike Hrvatske, na Ekonomskom 
fakultetu Sveučilišta u Splitu i stekla akademski 
stupanj doktora znanosti iz područja društvenih 
znanosti, polje ekonomija, grana marketing.

43. Iris Mihajlović - obranila je 27. lipnja 2012. 
doktorsku disertaciju Transformacija hrvatskih 
turističkih agencija u uvjetima društveno-ekonomskog i 
turističkog razvoja u 21. stoljeću, na Ekonomskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski 
stupanj doktora znanosti iz područja društvenih 
znanosti, polje ekonomija, grana trgovina i 
turizam.

44. Ana Bratoš Cetinić - obranila je 9. srpnja 2012. 
doktorsku disertaciju Struktura i dinamika populacije 
kućice Chamelea gallina L. 1758 (Bivalvia, Mollusca) 
u području ušća rijeke Neretve, na Prirodoslovno- 
-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz 
područja prirodnih znanosti, polje biologija, 
grana zoologija.

45. Iris Dupčić Radić - obranila je 9. srpnja 2012. 
doktorsku disertaciju s naslovom Biokemijski sastav 
prirodne populacije kućice Chamelea gallina (Linnaeus, 
1758) na ušću Neretve, na Agronomskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski stupanj 
doktora znanosti iz područja biotehničkih znanosti, 
polje agronomija, grana ribarstvo.

monografija.indd   63 6.9.2013.   12:33:57



PRVIH DESET GODINA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU     64

46. Iris Lončar - obranila je 16. srpnja 2012. doktorsku 
disertaciju Prilagodba računovodstva potrebama 
strategijskog menadžmenta u hotelijerstvu, na Fakultetu za 
menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta 
u Rijeci i stekla akademski stupanj doktora znanosti 
iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, 
grana računovodstvo.

47. Matko Bupić - obranio je 17. srpnja 2012. 
doktorsku disertaciju Razvoj dinamičkog modela 
brodskog rashladnog sustava s nadziranom atmosferom, 
na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta 
u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora 
znanosti iz područja tehničkih znanosti, polje 
strojarstvo, grana procesno energetsko strojarstvo.

48. Katija Dolina - obranila je 20. srpnja 2012. 
doktorsku disertaciju Predviđanje peludnih sezona 
mediteranskog područja Hrvatske, na Prirodoslovno- 
-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
i stekla akademski stupanj doktora znanosti iz 
područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana 
ekologija.

49. Zrinka Režić Tolj - obranila je 21. rujna 
2012. doktorsku disertaciju Oživljavanje tradicija: 
kulturnoantropološka studija o kulturnom turizmu u 
Konavlima, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu i stekla akademski stupanj doktora 
znanosti iz područja humanističkih znanosti, 
polja etnologija i kulturna antropologija, grana 
etnologija.

50. Jasenka Maslek – obranila je 11. listopada 
2012. doktorsku disertaciju Vinogradarstvo na 
poluotoku Pelješcu (1815. - 2000.) i njegov utjecaj na 

razvoj stanovništva, u Hrvatskom državnom arhivu 
u Zagrebu i stekla akademski doktora znanosti iz 
područja humanističkih znanosti, polje povijest, 
grana hrvatska i svjetska ranovjekovna povijest.

51. Marijana Miloslavić – obranila je 29. 
studenoga 2012. doktorsku disertaciju Dinamika 
zooplanktona u zatvorenim morskim ekosustavima 
(Mljetska jezera, NP „Mljet“): sezonske i dugoročne 
promjene, na poslijediplomskome doktorskom 
studiju Primijenjene znanosti o moru Sveučilišta 
u Splitu i stekla akademski stupanj doktora 
znanosti iz područja prirodnih znanosti, polje 
interdisciplinarne prirodne znanosti.

52. Kristina Kojan Goluža - obranila je 8. ožujka 
2013. doktorsku disertaciju Vizualna artikulacija 
identiteta na primjeru tetovaža katolkinja u Bosni, na 
Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i stekla 
akademski stupanj doktora znanosti, polje likovne 
umjetnosti, grana kiparstvo.

53. Barbara Puh - obranila je 14. ožujka 2013. 
doktorsku disertaciju Utjecaj determinirajućih čimbenika 
na imidž turističke destinacije, na Ekonomskom 
fakultetu Sveučilišta u Splitu i stekla akademski 
stupanj doktora znanosti iz područja društvenih 
znanosti, polje ekonomija, grana marketing.

54. Enis Hrustić - obranio je 22. svibnja 2013. doktorsku 
disertaciju Aktivnost alkalne fosfataze u južnom Jadranu, na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora prirodnih 
znanosti, polje geoznanosti, grana oceanologija.

55. Rade Garić - obranio je 3. lipnja 2013. doktorsku 
diseratciju Ekologija i filogenija repnjaka (Appendicularia) 
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u južnom Jadranu, na Prirodoslovno-matematičkom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski 
stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih 
znanosti, polje biologija, grana zoologija.

56. Barbara Gangai – obranila je 27. srpnja 2013. 
doktorsku disertaciju Prostorna i vremenska 
raspodjela ličinki eufauzida dubokog južnog Jadrana, 
na poslijediplomskome doktorskom studiju 
Primijenjene znanosti o moru Sveučilišta u Splitu i stekla 
akademski stupanj doktora znanosti iz područja 
prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne 
prirodne znanosti.

Studenti
Prva generacija od 761 studenta preddiplomskih 
trogodišnjih sveučilišnih studija upisala se akademske 
2004./2005. godine a 30. rujna 2013. indeks Sveučilišta 
u Dubrovniku imalo je njih 2.300. Iako se predviđalo da 
će taj broj danas biti i veći, to se nije ostvarilo u prvom 

redu zbog nepostojanja Studentskog doma u Dubrovniku, 
smanjio se broj stručnih studija (sa šest na dva), postojeći 
studijski programi nisu dostatno interesantni većem broju 
srednjoškolaca, novi kvalitetni studijski programi traže 
osiguranje dodatnih novčanih sredstava i vlastiti nastavni 
kadar, a za pokrenuti međunarodne studije na jednom 
od stranih jezika, uz sve rečeno, zahtijeva dugotrajna 
usuglašavanja i dogovaranja. 

U proteklih deset godina studije su ukupno završila 
3.653* studenta od kojih su 1.823 studenta završil studije 
po programima ex Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu 
i ex Veleučilišta u Dubrovniku. Od završenih 1.830 
studenata po programima Sveučilišta u Dubrovniku njih 
1.376* završilo je preddiplomske trogodišnje studije i 454* 
diplomske dvogodišnje sveučilišne studije. 

Izobrazbu u 25 različitih programa namijenjenih 
pomorcima (tečajevi) tijekom proteklih deset godina 
završilo je 4.895 polaznika, 560 ih je završilo izobrazbu za 
zvanja turističkoga vodiča, 265 za voditelja poslovnice, a 
velik ih je broj uspješno završio tečajeve za strane jezike.

Akademska 
godina

4-godišnji
studiji FTVT i VDU

3-godišnji
studiji VDU

2-godišnji
studiji FTVT i VDU

Preddiplomski
studiji

Diplomski 
studiji Ukupno

2004./2005.     161       15     186    362
2005./2006.     173       17     175    365
2006./2007.     187       29     173          124    513
2007./2008.     234       14     132          214    594
2008./2009.     119         7       14          219        18    377
2009./2010.       80         5         4          214        55    358
2010./2011.       20         1       68          229        87    405
2011./2012.         9         -             -          196      174    379
2012./2013.                -         -             -      180*     120* 300*

    983       88     752    1.376*     454* 3.653*
(* - podaci za akademsku 2012./2013. godinu su približni jer je tisak monografije obavljen prije 30. 9. 2013.)
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Imajući u vidu potrebu za kontinuiranim praćenjem 
unapređenja nastavnog procesa, redovito se provodila anketa 
o kvaliteti nastavnih aktivnosti. Zanimanje studenata za takav 
način vrednovanja nastavnika redovito je bilo vrlo veliko, a za 
rezultate ankete približno jednak interes pokazali su i studenti 
i nastavnici. Ankete su provedene u zimskom i ljetnom 
semestru na preddiplomskim i diplomskim studijima. 
Iako rezultati ankete za pojedinog nastavnika pripadaju 
kategoriji podataka povjerljive prirode (dostavljaju se svakom 
nastavniku pojedinačno), prosječna ukupna godišnja ocjena 
svih nastavnika na preddiplomskim i diplomskim studijima 
Sveučilišta i Dubrovniku bila je viša od 4,2.

Dosadašnji klasični indeks na Sveučilištu u Dubrovniku 
studenti postupno zamjenjuju elektroničkom inačicom 
indeksa ili e-indeksom. Rezultat je to višegodišnjeg projekta 
koji je pokrenulo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
kao dio temeljnih servisa i informatičke infrastrukture 
namijenjenih svim studentima, nastavnicima i znanstvenicima 
u Republici Hrvatskoj. Uporabom naprednih tehnologija, 
pametnih kartica i ostalih programskih i sklopovskih 
rješenja, u okviru toga projekta uspostavlja se za korisnike 
atraktivan, efikasan i prilagodljiv sustav za upravljanje 
raznim oblicima usluga u akademskoj okolini nazvan ISSX 
(Informacijski sustav SmartX-ica). Odgovor je to na zahtjeve 
koji se dinamički i aktivno mijenjaju i na Sveučilištu u 
Dubrovniku jer potrebe koje nameće uspostava Bolonjskog 
procesa, mobilnost studenata, povezivanje s međunarodnim 
akademskim okruženjima, studentske aktivnosti u slobodno 
vrijeme i ostale svakodnevne aktivnosti upućuju na potrebu 
što bolje organizacije.

Na početku svake akademske godine svim se upisanim 
redovitim studentima izrađuje kulturna iskaznica koja im 

omogućuje da se u razdoblju od 1. listopada do 30. lipnja 
mogu besplatno koristiti uslugama: Kazališta Marina 
Držića, Dubrovačkoga simfonijskog orkestra, Dubrovačkih 
kinematrografa, Dubrovačkih knjižnica, Dubrovačkih 
muzeja, Umjetničke galerije Dubrovnik, Folklornog 
ansambla Linđo i Društva prijatelja dubrovačke starine (za 
ulazak na gradske zidine). Rezultat je to odluke Gradskog 
vijeća Dubrovnika, koje i na taj način daje potporu Sveučilištu 
u Dubrovniku.

Osnivanjem UNIDU-radija na Sveučilištu njegovi 
urednici i voditelji programa od 2009. godine povezali su 
se s drugim studentskim radijima u Hrvatskoj, s oznakom 
Hear.me, i svake godine sudjeluju u razmjeni iskustava, 
od novinarskoga do tehničkog ostvarivanja programa na 
studentskim radijskim postajama.

Od 2008. godine na Sveučilištu u Dubrovniku 
otvoren je Ured za savjetovanje i profesionalnu orijentaciju 
studenata, prvi takav na sveučilištima u Hrvatskoj. Njegova 
je uloga da stručno savjetuje i pomaže studentima u 
profesionalnom usmjeravanju i uspostavljanju kontakata 

Preslik studentske kulturne iskaznice
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s mogućim poslodavcima, te da upoznaje studenta s 
mogućnošću daljnjeg usavršavanja po završetku studija. 
Ured ujedno i poslodavcima olakšava izbor odgovarajućih 
mladih kadrova. Valja naglasiti da on nije agencija za 
zapošljavanje, nego mjesto gdje se pripremaju studenti za 
utrke na tržištu rada s pomoću različitih radionica i tečajeva 
te pojedinačnih i skupnih savjetovanja.

Na Sveučilištu u Dubrovniku osnovan je Studentski 
savjetovališni centar kao sustav stručne psihološke pomoći 
studentima radi poboljšanja kvalitete njihova života i 
povećanja učinka studiranja. Tu se od tima stručnjaka 
kvalificiranih u području psihologije savjetovanja i od 
zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku, mogu dobiti ne samo 
psihološki nego i pravni i profesionalni savjeti. U sklopu 
njega djeluje i koordinator za studente s invaliditetom, 
koji pruža stručnu pomoć takvim studentima vezano za 
studije koji se izvode na Sveučilištu. Osnovno načelo rada 
Savjetovališta je – povjerljivost.

Ovdje valja istaknuti i nekoliko najzapaženijih uspjeha 
što su ih postigli studenti Sveučilišta u Dubrovniku u 
različitim ne samo sportskim natjecanjima (za najveće 
uspjehe studenata u sportu potanje u tekstu s naslovom 
Studentski zbor i Sveučilišni sportski savez).

Uz to treba posebno istaknuti one najuspješnije:
Željka Opačak, studentica preddiplomskog studija 

Mediji i kultura društva na Odjelu za komunikologiju, 
pobijedila je 2010. godine na natječaju za najbolje 
rješenje natpisa za spomen-ploču na Spomen-obilježju u 
Mandaljeni - Župa dubrovačka. Od 55 pristiglih prijedloga 
na anonimnom natječaju izabran je, kao najbolji, njezin 
natpis: I dok me nema, Hrvatskoj sam odan. Ja tebi sanjam mir, 
ti živi moj san.

Lucija Veselić, Amila Sarić, Paula Marinović i Nikolina 
Slade, studentice preddiplomskog studija Poslovna 
ekonomija na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, 
sudjelovale su u najvećemu studentskom natjecanju u 
rješavanju poslovnih primjera Case Study Competition 
2012. U konkurenciji za poslovni primjer Nokie - NOKIA 
LUMIA 800 i NOKIA LUMIA 710 – kampanja lansiranja 
Lumia linije proizvoda na hrvatskom tržištu osvojile su 3. mjesto 
za točno definirane ciljeve, za uzorno strukturiran pregled 
projekta i za izvrsne ideje za Nokia Lumia kampanju.

Studentica Željka Opačak

Slijeva: studentice Nikolina Slade, Amila Sarić, 
Paula Marinović i Lucija Veselić
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Marjan Žitnik, student preddiplomskog studija 
Primijenjeno računarstvo na Odjelu za elektrotehniku 
i računarstvo, izradio je aplikaciju Spotie koja je 2013. 
godine postala službena aplikacija grada Dubrovnika. 
Zajedno s Lukšom Jakobušićem, bivšim studentom 
Sveučilišta u Dubrovniku, izradio je i aplikaciju 
ListenApp, koja u jednominutnom audio-vizualnom 
iskustvu nudi sve bitno što se toga dana dogodilo u 
Hrvatskoj (i u svijetu). Aplikaciju ListenApp preuzelo 
je u samo tjedan dana više od 5.000 korisnika.

Nakon završenog projekta WebPost (Web- 
-stranice poduzetnicima od studenata), povjerenstvo 

Antun Žeravica, student stručnoga studija 
Sestrinstvo, predsjednik je Udruge Hvala što postojiš koja 
promiče humanitarni rad i volontiranje. Organizirao je 
akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Župi dubrovačkoj 
ali i više različitih akcija humanitarnog karaktera, zbog 
čega je dobio Nagradu Općine Župa dubrovačka za 
2011. Po izboru čitatelja Dubrovačkog lista proglašen je 
za Pozitivca 2012. godine. 

za ocjenjivanje izrađenih web-stranica, sastavljeno 
od predstavnika: Hrvatske gospodarske komore 
Dubrovačko-neretvanske županije, Centra za dizajn 
pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Sveučilišta u 
Dubrovniku i dubrovačke softverske tvrtke Laus 
CC d. o .o., dodijelilo je nagrade za tri najbolja rada. 
Nagrade su dobili: Ivan Bender, za web-stranicu tvrtke 
Fabula Ragusea d. o. o., http://www.dubrovnikstory.
com/, Marjan Žitnik, za web-stranicu tvrtke Dingač 
- trgovina i proizvodnja vina: http://www.listenapp.
fm/dingac/ i Marko Raše za web-stranica tvrtke 
Marinović Konavle d.o.o.: http://www.marinovic-
konavle.hr. Također, pohvalnice su dobili studenti 
za izrađene web-stranice: Emilio Butigan za tvrtku 
Kambi d.o.o., Vitomir Čudina za tvrtku Ragusa Net 
d.o.o., Paulina Ćališ za tvrtku Aeda Inc d.o.o., Mato 
Đović za tvrtku Staklo d.o.o., Paulo Đurić za OPG 
Anita Karaman, Periša Klaić za tvrtku Di Sport d.o.o., 
Vlaho Mihač za obrt Vrtlarko, Josipa Nikolić za obrt 
Banovac, Iva Pavić za tvrtku Lighting d.o.o., Katarina 
Radić za tvrtku Festa d.o.o., Toni Sekulo za obrt Mec 

Student Marijan Žitnik (desno) s bivšim studentom 
Lukšom Jakobušićem

Student Antun Žeravica
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Dizajn, Tea Šimleša za tvrtku Studijski centar za obnovu 
i razvoj d.o.o. te Ana Rado za tvrtku Ventulus d.o.o.

Na Sveučilištu u Dubrovniku djeluje i višestruko 
nagrađivana studentska klapa Kaše. Osnovana je 2006. 
godine a ime je dobila po lukobranu Kaše ispred 
Povijesne gradske jezgre i simbolizira klapu kao 
lukobran višeglasnog pjevanja dubrovačkog kraja.

Klapa Kaše svoj je prvi samostalni koncert održala 
12. prosinca 2009. u Crkvi svetoga Vlaha u Dubrovniku. 
Otad do sredine 2013. osvojila je velik broj nagrada: 
od prve srebrne plakete na Festivalu klapa u Makarskoj 
2010. godine, treće nagrade žirija na 45. Festivalu 
dalmatinskih klapa „Omiš 2011.“, srebrne plakete na 
Festivalu klapa iz mandoline i gitare u Makarskoj 2011. i 
druge nagrade žirija na 31. Festivalu klapa Dubrovačko-
-neretvanske županije u Blatu 2011. godine, potom 46. 
Festivala dalmatinskih klapa „Omiš 2012.“, kad su bili 
apsolutni pobjednici i osvojili Zlatni štit s grbom grada 
Omiša za prvo mjesto, po mišljenju stručnoga žirija, 
i Zlatnog omiškog leuta za prvo mjesto, po mišljenju 
publike, kao i apsolutni pobjednici 33. Festivala klapa 

Dubrovačko--neretvanske županije u 2012. godini, kad 
su osvojili i prve nagrade i žirija i publike te zlatnu plaketu 
na Festivalu klapa uz mandoline i gitare u Makarskoj 
2012. godine, te 5. Festivala klapa i mandolina Opatija 
2013., kad su osvojili prvu nagradu žirija i prvu nagradu 
publike. 

Uz tradicionalno a capella pjevanje, klapa Kaše 
ubrzo započinje i sa sviranjem pa dodatnu ljepotu zvuka 
postiže uz pratnju mandolinskog orkestra. Glavno 
obilježje klapskog repertoara je potraga za starim, i 
nerijetko zaboravljenim, napjevima koje za ovu klapu 
obrađuje njezin voditelj Vicko Dragojević.

Iako relativno mlada, klapa Kaše održala je više 
koncerata diljem Hrvatske; redovito nastupa na 
klapskim festivalima i sudjeluje u brojnim humanitarnim 
akcijama. Za osvojene zlatne plakete i nagrade žirija i 
publike na prestižnim festivalima klapa u 2012. godini, 
klapa Kaše dobila je 2013. godine posebno priznanje 
Sveučilišta u Dubrovniku.

Studentska klapa Kaše u Povijesnoj jezgri Grada

Sudionici projekta WebPost u Rektoratu 
Sveučilišta u Dubrovniku
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Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo 
je 16. prosinca 2005. (Klasa: UP/I-640-02/05-08/2, 
Urbroj: 533-08-05-2) privremeno rješenje kojim se u 
Upisnik znanstvenih organizacija pod rednim brojem 
0275 Sveučilište u Dubrovniku upisuje u znanstvenom 
području: tehničke i društvene znanosti na godinu dana.

Od 10. rujna 2008., uz prethodno pribavljeno 
mišljenje Nacionalnog vijeća za znanost, Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Sveučilištu u 
Dubrovniku dopusnicu u znanstvenom području:

 - tehničke znanosti: polje 2.03 elektrotehnika i polje 
tehnologija prometa i transport;

 - društvene znanosti: polje 5.01 ekonomija i polje 5.04 
informacijske znanosti.
Tom je dopusnicom (Klasa: UP/I-640-02/08-

08/00019, Urbroj: 533-08-08-0002). Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta ukinulo privremeno 
rješenje po dopisu od 16. prosinca 2005.

Preslik privremenog rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 16. prosinca 2005.

Znanstvena i stručna 
djelatnost

monografija.indd   70 6.9.2013.   12:34:00



PRVIH DESET GODINA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 71

Također, rješenjem od 2. ožujka 2006. (Klasa: UP/I-
640-02/05-08/00022, Urbroj: 533-08-06-4) Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta odobrilo je Sveučilištu u 
Dubrovniku dopunu upisa i u znanstvenom području 
prirodnih znanosti.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta donijelo 
je 2. ožujka 2010. (Klasa: UP/I-640-03/09-03/00004, 
Urbroj: 533-08-10-0003) rješenje kojim se Sveučilište 
u Dubrovniku ovlašćuje za provođenje dijela postupka 

izbora u znanstveno zvanje za znanstveno područje: 
prirodne znanosti, znanstveno polje biologija.

Znanstvenici i nastavnici Sveučilišta u Dubrovniku 
objavili su 25 knjiga, 20 udžbenika, 10 monografija, 
15 poglavlja u knjigama, 1.850 znanstvenih ili stručnih 
radova i sudjelovali su na znanstvenim i stručnim 
skupovima i simpozijima a znanstvenici Sveučilišta u 
Dubrovniku vodili su 23 znanstvena i tri tehnološka 
projekta i više od 20 stručnih projekata na kojima je 

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 10. rujna 2008.
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sudjelovao veći broj istraživača sa Sveučilišta u Dubrovniku 
i znanstveni novaci. Također, znanstvenici Instituta za 
more i priobalje nastavili su radove iz područja genetike 
na morskim organizmima, sudjelovali su u izradbi 
elaborata, ekspertiza, podloga i studija utjecaja na okoliš 
te su djelovali u popularizaciji znanosti.

Od znanstvenih projekata valja istaknuti one uz 
potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i 
koje su vodili (abecednim redoslijedom):

 - dr. sc. Mirna Batistić, v. zn. sur.: Struktura planktonskih 

populacija u trofičkom gradijentu u južnom Jadranu (šifra 
projekta: 275-0000000-3186);

 - dr. sc. Adam Benović, znan. sav., i dr. sc. Valter 
Kožul, znan. sav.: Interakcija biocenoza u otvorenim 
i obalnim sustavima Jadrana (šifra projekta: 275-
0982705-3047);

 - prof. dr. sc. Nikša Burum: Radijske i optičke senzorske 
komunikacijske mreže (šifra projekta: 275-0361566-
3136);

 - prof. dr. sc. Vladimir Lipovac: Integralna kvaliteta 

Preslik rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 2. ožujka 2010.
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usluge komunikacijskih i informacijskih sustava (šifra 
projekta: 275-0000000-3260);

 - dr. sc. Josip Lovrić, profesor emeritus: Problematika 
unosa alohtonih organizama brodovima (šifra projekta: 
0275001);

 - prof. dr. sc. Čedomil Lucu: Ekofiziologija gospodarski 
važnih morskih organizama. Povoljni i stresni uvjeti (šifra 
projekta: 275-0010501-0828);

 - dr. sc. Valter Kožul, zn. sav.: Biološko ekološke značajke 
nektonskih i bentoskih organizama u južnom Jadranu (šifra 
projekta: 275-0000000-3628);

 - prof. dr. sc. Luko Milić: Proces obrazovanja u funkciji 
optimiziranja pomorskog prometa (šifra projekta: 
0275002);

 - prof. dr. sc. Mateo Milković: Nove strukture poboljšanja 
dinamičke stabilnosti hidroagregata I. (šifra projekta: 
0275987);

 - prof. dr. sc. Mateo Milković: Nove strukture poboljšanja 
dinamičke stabilnosti hidroagregata II. (šifra projekta: 275-
0361616-1620);

 - doc. dr. sc. Zrinka Rudež: Značenje repertoara 
tradicionalne arhitekture u turističkoj ponudi Dubrovnika 
(šifra projekta: 0275986);

 - prof. dr. sc. Boško Skaramuca: Reproduktivne genetičke 
i uzgojne značajke organizama zanimljivih za marikulturu 
(šifra projekta: 275-0010501-0856);

 - prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah: Hrvatska na europskom 
turističkom tržištu u uvjetima globalizacije (šifra projekta: 
0275003);

međunarodne znanstvenoistraživačke projekte koje su 
vodili:

 - prof. dr. sc. Vlasta Bartulović: Filogenetske značajke 

jadranskih cipala (Mugilidae), (Phylogenetic characterisation 
of  mullets (Mugilidae) in the Adriatic Sea);

 - dr. sc. Adam Benović, zn. sav.: Predviđanje predatorske 
uloge meduza na osnovi kvantitativnih studija animalno-
fluidnih interakcija;

 - prof. dr. sc. Branko Glamuzina: Razmnožavanje i 
krioprezervacija gameta, oplođenih jaja i ličinka Europske 
plosnate kamenice (Ostrea edulis Reproduction and 
cryopreservation of  gametes, fertilized eggs and larvae 
of   European flat oyster, Ostrea edulis) – (projekt EU-
-CIRCLE: Climate Impact Research Coordination 
for the Larger Europe);

 - prof. dr. sc. Davor Lučić: Razumijevanje dinamike 
želatinoznih organizama pod utjecajem globalnog zatopljenja 
u poremećenim i neporemećenim morskim sustavima (projekt 
Hrvatske i Njemačke);

 - prof. dr. sc. Davor Lučić: Komparativna istraživanja 
dinamike planktona Bokokotorskog zaljeva i obalnih voda 
južnog Jadrana (projekt Hrvatske i Crne Gore);

 - dr. sc. Vladimir Onofri, zn. sur.: Zatvoreni morski sustavi 
kao laboratoriji bioloških fenomena (projekt Hrvatske i 
Slovenije);

i međunarodne znanstvene projekte uz potporu fondova 
Europske unije koje su vodili:

 - prof. dr. sc. Branko Glamuzina: Utjecaj klimatskih 
promjena na mediteranske intertidalne zajednice: gubitak u 
integritetu i iskoristivosti obalnih ekosustava. (The impact of  
climate change on Mediterranean intertidal communities: losses 
in coastal ecosystem integrity and services);

 - dr. sc. Valter Kožul, zn. sav. : Obogaćivanje akvakulturnih 
sustava uvođenjem komercijalno nerazvijenih morskih vrsta 
s različitih trofičkih razina. (Enrichment of  aquaculture 
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systems by introduction of  commercially underdeveloped marine 
species from different trophic) - (projekt EU - FP7, tema 
FP7 – SME – 2007-1, Grant agreement number - 
222492);

 - prof. dr. sc. Željko Kurtela: Zajednička promocija 
i unapređenje razine sigurnosti nautičkog turizma u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji i na Crnogorskom 
primorju. (Joint Promotion and Common Safety of  Nautical 
Tourism in Dubrovnik-Neretva County and Montenegrin 
Coast) - (projekt u okviru IPA prekograničnog 
programa Hrvatska – Crna Gora).

Ti su tehnološki projekti, nakon njihova završetka, 
dobili najviše ocjene Hrvatskog instituta za tehnologiju 
i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta tako da su 
prijavljene njihove patentne zaštite, pa oni čine temelj za 
daljnja tehnološka istraživanja u zaštiti mora i priobalja i 
nadasve u proizvodnji mlađi školjkaša.

Sveučilište u Dubrovniku dobilo je 9. srpnja 2011. 
priznanje Europske komisije o izvrsnosti u istraživanju 
(HR Excellence in Research) kao četvrto sveučilište i 
šesta znanstvena institucija u Republici Hrvatskoj, uz 
ekskluzivno pravo za uporabu loga Europske komisije na 
svojim mrežnim stranicama i promidžbenim materijalima. 
Priznanjem Europske komisije napravljen je ključan korak 
koji omogućuje Sveučilištu u Dubrovniku uključivanje 
u europski istraživački prostor i unapređenje kvalitete 
znanstvenih istraživanja te brži i kvalitetniji razvoj karijera 
znanstvenih istraživača.

Potpisivanjem dokumenta s naslovom Declaration of  
Commitment Sveučilište u Dubrovniku službeno je od 2009. 
godine postalo punopravni član EURAXESS programa. 
To je program Europske komisije namijenjen mobilnosti 
istraživača i znanstvenika koji u Hrvatskoj provodi Agencija za 
mobilnost i programe Europske unije. Program se u Hrvatskoj 
financira većim dijelom na temelju FP7 HR-MOB projekta 
radi uspostave hrvatske mreže mobilnosti istraživača. Uz 
Europsku komisiju, program financira Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta. Cilj je tom programu da se pomogne 
stranim i iseljenim hrvatskim istraživačima i znanstvenicima 
pri dolasku u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. 
Program pomaže i hrvatskim istraživačima da bi se što bolje 
informirali o realizaciji istraživačkog rada u inozemstvu, o 
međunarodnoj suradnji te financijskoj pomoći i stipendijama.

Također, valja istaknuti i tehnološke projekte uz 
potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i 
Hrvatskog instituta za tehnologiju (HIT) koje su vodili:

 - dr. sc. Josip Lovrić, profesor emeritus: Konstrukcija 
pilot-uređaja za inaktivaciju organizama u brodskom vodenom 
balastu (TP-01/0275-01);

 - prof. dr. sc. Mateo Milković: Pokusna proizvodnja mlađi 
školjkaša (TP-02-0275-02);

 - prof. dr. sc. Mateo Milković: Primjena novih tehnologija u 
proizvodnji školjkaša (TP-HITRA-TEST).

Priprema međunarodnih znanstvenih projekata pod 
vodstvom prof. dr. sc. Branka Glamuzine
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U prostorima je Sveučilišta u Dubrovniku održan 
velik broj znanstvenih i stručnih i skupova, okruglih stolova 
i radionica, zatim su posjeti znanstvenika, stručnjaka i 
umjetnika iz inozemstva i Hrvatske bili vrlo česti, a pokrenute 
su intenzivne aktivnosti u svim oblicima međusveučilišne 
suradnje i poticala se njihova implementacija u svakodnevne 
aktivnosti Sveučilišta. Također, Sveučilište u Dubrovniku 
pridružilo se CIRCLE mreži (Centre for International Research 
in Consumers, Locations and their Environments). CIRCLE je 
interdisciplinarni centar za istraživanje i razvoj teorije i 
prakse ponašanja potrošača s globalnog stajališta, kojemu 
je cilj okupiti menadžere, znanstvenike i istraživače te 
omogućiti razmjenu međusobnih iskustava. CIRCLE je 
pokrenut 2003. godine na Leeds Metropolitan University 
iz Velike Britanije, i danas okuplja više od 70 sveučilišta i 
poslovnih škola iz cijeloga svijeta. CIRCLE je organizator i 
godišnje konferencije koja se svake godine održava na jednoj 
od partnerskih institucija. U 2011. godini čast održavanja 
godišnje CIRCLE konferencije pripala je Sveučilištu u 
Dubrovniku.

Na Sveučilištu održan je i veći broj predavanja 
poznatih gostujućih profesora, a nekoliko naših profesora 
održalo je predavanja na inozemnim visokim učilištima. 
Širom su otvorena vrata svima koji su prepoznali 
Sveučilište u Dubrovniku kao mjesto gdje se mogu voditi 
različite rasprave.

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta 
prof. dr. sc. Dragan Primorac sa studentima

Predavanje gradonačelnika Dubrovnika 
mr. sc. Andra Vlahušića studentima

Tijekom svibnja 2011. u Hrvatskoj je obilježena 
300. godišnjica rođenja Ruđera Boškovića. Središnje 
obilježje te obljetnice održano je u Zagrebu 18. svibnja 
na dan njegova rođenja, različite prigodne manifestacije 
održane su u Zagrebu na našemu najvećem javnom 
znanstvenom institutu koji nosi njegovo ime, a u 
Dubrovniku su organizirane različite radionice, seminari, 
izložbe i višednevni znanstveni skup. Tim obilježjima 
pridružilo se i Sveučilište u Dubrovniku, koje je na svom 
Studentskom simpoziju 29. svibnja 2011. uz studentska 
izlaganja pokazalo dio Boškovićeva rada i života kako bi 
se nove generacije upoznale s tim genijem.
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Ruđer Josip Bošković rođen je u Dubrovniku 18. 
svibnja 1711., a umro je u Milanu 13. veljače 1787. Bio 
je svećenik, filozof, matematičar, fizičar, astronom, 
meteorolog, arheolog, geodet, diplomat i pjesnik. I svime 
nas je time zadužio.

Njegovi su kroničari napisali: bio je vjernik i 
znanstvenik, krasila ga je znanstvena iskrenost i poštenje, 
marljivost i lakoća stvaranja, bio je urođeno impulzivan sa 
snažnom fantazijom, dubok mislilac i jak stvaralac. Svoje je 
obveze obavljao vjerno i smatrao je to pitanjem časti. Iako 
osjetljiv na svoje pronalaske, nikada nije htio prisvajati ono 
što nije bilo njegovo u otkrićima. Privlačilo ga je mnogo 
toga, ali ga nije zanimala vanjska i prolazna površnost, 
nego unutarnja snaga. Uvijek se želio potruditi da pogleda 
onu tajnovitu strukturu, unutarnji sustav, sveto i nepoznato 
uređenje prema nekoj ideji ili misli. Nekim zaključcima bio 
je ispred svoga vremena koji su čak i danas aktualni. Tako 
se mogu iščitati i njegove važnije poruke da je:

1. izvrsnost i talentiranost potrebno uvijek razvijati i 
poticati,

2. nužna predanost svojemu radu i poslanju,
3. ustrajnost temelj za stvaranje velikih djela koja 

nužno mijenjaju društvo,
4. europski prostor onaj prema kojemu treba usmjeriti 

Hrvatsku.
U Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku održavale 

su se jednogodišnje sjednice Rektorskog zbora hrvatskih 
sveučilišta. U akademskoj 2006./2007. godini sjednicama 
Rektorskog zbora hrvatskih sveučilšta predsjedavao je 
prof. dr. sc. Mateo Milković i u akademskoj 2002./2013. 
godini prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, rektori Sveučilišta u 
Dubrovniku.

Sa zadnje sjednice Rektorskog zbora hrvatskih sveučilišta
u akademskoj 2012./2013. godini u Rektoratu 

Sveučilišta u Dubrovniku

I. red slijeva nadesno - prof. dr. sc. Robert Matijašić, 
prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, prof. dr. sc. Ivan Pavić, 
prof. dr. sc. Ante Uglešić, prof. dr. sc. Gordana Kralik, 
doc. dr. sc. Željko Jovanović, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš;

II. red slijeva nadesno - prof. dr. sc. Pero Lučin, prof. dr. 
sc. Jasmina Havranek, prof. dr. sc. Saša Zelenika, prof. 
dr. sc. Vlado Majstorović, prof. dr. sc. Mateo Milković, 
članovi Rektorskog zbora s ministrom i pomoćnicima 

ministra 29. rujna 2012.

monografija.indd   76 6.9.2013.   12:34:02



PRVIH DESET GODINA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 77

Suradnja s inozemnim sveučilištima, znanstvenim 
institucijama, međunarodnim agencijama i udrugama za 
pomoć razvitku znanosti od velike je važnosti za ostvarivanje 
temeljnih ciljeva Sveučilišta u Dubrovniku. Tako se ostvaruju 
uvjeti za sudjelovanje u bilateralnim i multilateralnim 
istraživačkim programima, programima razmjene studenata, 
mladih znanstvenika i sveučilišnih nastavnika te osiguravanje 
stipendija za usavršavanje. Maksimalno se potiču svi postojeći 

Preslik standardne Erasmus sveučilišne povelje 
dodijeljene Sveučilištu u Dubrovniku 6. prosinca 2009.

Preslik Proširene Erasmus povelje dodijeljene 
Sveučilištu u Dubrovniku 6. prosinca 2011.

Međunarodna i 
međusveučilišna suradnja 

Međunarodna orijentacija Sveučilišta u Dubrovniku utkana 
je u temelje njegova razvoja kako bi s vremenom postalo 
prepoznatljivi, sadržajni i priznati dio europskoga edukacijskog 
i istraživačkog prostora - EHEA (European Higher Education 
Area) i ERA (European Research Area).
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oblici međunarodne suradnje a aktivnom se politikom stvaraju 
uvjeti za uspostavu novih oblika međunarodne suradnje u 
skladu s prioritetnim smjernicama Sveučilišta u Dubrovniku.

Program Erasmus dio je programa za cjeloživotno 
učenje (Lifelong Learning Programme – LLP) i usmjeren je na 
visokoškolsko obrazovanje. Akademska mobilnost koja se 
potiče kroz Erasmus pruža pojedincu iskustvo studiranja, rada 
i života u drukčijem akademskome, kulturnom i društvenom 
okruženju. Kao rezultat toga, mobilne osobe povećavaju 
svoje mogućnosti za zapošljavanje i konkurentnost na tržištu.

Mobilnost u sklopu programa Erasmus ostvaruje 
se samo na temelju međuinstitucijskih ugovora između 
visokoškolskih ustanova, koje moraju biti nositeljice Erasmus 
sveučilišne povelje, i može uključivati: studijski boravak/
stručnu praksu za studente, održavanje nastave za nastavno 
osoblje i stručno usavršavanje za nastavno i nenastavno 
osoblje. Dosad je Sveučilište potpisalo 55 takvih ugovora.

Služba za međunarodnu suradnju Sveučilišta u 
Dubrovniku promovira međunarodnu suradnju i potiče 
njezinu implementaciju u svakodnevne aktivnosti sveučilišnih 
sastavnica, djelujući kao središnja i povezujuća točka svih 
njegovih međunarodnih aktivnosti, koje nastoje:

 - poticati razvoj i održavati suradnju s inozemnim 
partnerskim institucijama,

 - prikupljati, uz inicijalnu kvalifikaciju i internu 
diseminaciju, informacije o međunarodnim programima 
i projektima u visokom obrazovanju, poželjnima za 
Sveučilište u Dubrovniku, 

 - promovirati i poticati mobilnosti domaćih studenata, 
nastavnoga i nenastavnog osoblja,

 - podržavati realizaciju mobilnosti inozemnih studenata, 
nastavnoga i nenastavnog osoblja,

 - poticati i podržavati međunarodne inicijative i aktivnosti 
vlastitih odjela i služba.
Mobilnost, kao sastavni dio međunarodne suradnje, 

jedan je od najvažnijih čimbenika u budućem razvoju 
Sveučilišta u Dubrovniku. S tim u vezi, u sklopu Erasmus 
programa mobilnosti studenata, nastavnoga i nenastavnog 
osoblja, na Sveučilištu je ta mobilnost iz godine u godinu 
sve veća pa se od Agencije za mobilnost i programe EU 
osiguravaju sve veća novčana sredstva. Jednako tako, 
ono potiče i dolaznu mobilnost s partnerskih ustanova iz 
inozemstva.

Dosad su studenti Sveučilišta u Dubrovniku kao 
destinaciju mobilnosti izabirali sveučilišta u: Austriji, Belgiji, 
Finskoj, Grčkoj, Italiji, Njemačkoj, Sloveniji, Španjolskoj 
i Velikoj Britaniji, dok su se za Sveučilište u Dubrovniku 
kao svoju destinaciju odabirali studenti iz Austrije, Češke i 
Španjolske.

Od prosinca 2009., Sveučilište je nositelj Standardne 
Erasmus sveučilišne povelje, koja je omogućila mobilnost 
studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i 
sudjelovanje u aktivnostima poput pripremnih posjeta, 
Erasmus intenzivnih jezičnih tečajeva, intenzivnih programa, 
multilateralnih projekata, mreža i popratnih mjera. Temeljem 
odluke Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu 
politiku i kulturu (The Education, Audiovisual and Culture 
Executive Agency - EACEA), koja djeluje u sklopu Europske 
komisije u Bruxellesu, Sveučilištu u Dubrovniku dodijeljena 
je 6. prosinca 2011. Proširena Erasmus sveučilišna povelja (Extended 
Erasmus University Charter). Na temelju Proširene povelje, od 
akademske 2012./2013. godine Sveučilište može slati svoje 
studente i na stručnu praksu u poduzeća i druge organizacije 
(npr. u visokoškolske ustanove) u zemljama Europske unije.
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Akcijski plan i nadolazeće aktivnosti na Sveučilištu u 
Dubrovniku do 2015. godine, povezane s međunarodnim 
razvojem, uključuju:

 - prilagodbu unutarnje organizacijske strukture 
sukladno međunarodnim propisima i praksi EU, 

 - organizaciju nastavnih programa, studija, modula i 
kolegija na stranim jezicima (prioritet je engleski jezik), 

 - prilagodbu Sustava upravljanja kvalitetom (QM/
QC/QA) u skladu s međunarodnim standardima i 
propisima,

 - promociju međunarodnih programa,
 - podršku u jačanju veze između istraživanja i 

obrazovanja,
 - povećanje broja međunarodnih konferencija i 

radionica,
 - porast broja i opsega međunarodnih istraživačkih i 

stručnih projekata i programa (FP7, LLP i dr.),
 - povećanje mobilnosti studenata, nastavnoga i 

nenastavnog osoblja,
 - proširenje mreže partnerskih institucija.

U sklopu međusveučilišne suradnje Sveučilište 
u Dubrovniku potpisalo je sporazume o znanstveno-
-nastavnoj suradnji sa svim hrvatskim sveučilištima i 
velikim brojem visokih učilišta u Hrvatskoj, te sporazume s 
inozemnim sveučilištima. Tim je sporazumima omogućena: 
izvedba zajedničkih poslijediplomskih međusveučilišnih 
(doktorskih) studija, novih studijskih programa, razmjena 
nastavnoga i znanstvenog osoblja, razmjene studenata, 
izvedba zajedničkih znanstvenoistraživačkih programa i 
projekata, organizacija zajedničkih znanstvenih i stručnih 
skupova te razmjena znanstvenih informacija, iskustava i 
ideja.

Izdavačka djelatnost
Na Sveučilištu u Dubrovniku nastavljeno je s izdavanjem 
znanstvenih časopisa Naše more i Ekonomska misao i 
praksa, a u nakladi Sveučilišta tiskana su tri nova časopisa: 
MediAnali, Unidu alumni i studentski list Punkt. 

I dok početak 
izlaska znanstvenoga 
časopisa Naše more seže 
u 1919. godinu (više 
u tekstu s naslovom 
Pomorski odjel), a 
znanstvenoga časopisa 
Ekonomska misao i praksa 
u 1992. godinu (više u 
tekstu s naslovom Odjel 
za ekonomiju i poslovnu 
ekonomiju) časopise 
MediAnali, Unidu alumni 

Kanadska guvernerka Michaelle Jean i 
prof. dr. sc. Vedran Batoš, prorektor Sveučilišta u 

Dubrovniku na predavanju studentima

Preslik korice časopisa 
Naše more
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i Punkt pokrenulo je 
Sveučilište u Dubrovniku.

Međunarodni zna-
nstveni časopis MediAnali 
pokrenuo je 2006. godine 
Odjel za komunikologiju 
(više u tekstu s naslovom 
Odjel za komunikologiju). 

Prvi broj časopisa 
Unidu alumni tiskan je u 
lipnju 2007. i namijenjen 
je diplomiranim stude-

ntima koji sa Sveučilištem u Dubrovniku nastavljaju 
suradnju i na raznovrsne načine pridonose njegovu 
radu. Časopis izlazi dvaput godišnje, u lipnju i prosincu, 

i donosi informacije o 
najvažnijim održanim 
aktivnostima i onima 
planiranima za sljedeće 
polugodišnje razdoblje.

Prvi broj stu-
dentskog lista Punkt 
izišao je krajem 2007. 
godine i osmišljen je 
kao revija raznolika 
sadržaja a podijeljen je 
u rubrike o studentskom 
životu. To je neovisno 

glasilo studenata Sveučilišta u Dubrovniku, u potpunosti 
ga uređuju studenti, i to danas oni s preddiplomskoga 
studija Mediji i kultura društva.

Također, Sveučilište u Dubrovniku financiralo 

je tiskanje 25 knjiga, 
20 udžbenika i deset 
monografija koje su 
objavili njegovi na-
stavnici i znanstvenici. 
U knjižnicama Sve-
učilišta i u Centru za 
turističku dokumentaciju 
obogaćen je knjižni fond 
novim znanstvenim i 
stručnim izdanjima a sve 
su knjižnice priključene 

na lokalnu mrežu Sveučilišta u Dubrovniku i CARNet i 
INTERNet-sku mrežu.

O izdavačkoj djelatnosti Sveučilišta u Dubrovniku 
skrbilo je stručno 
povjerenstvo što su 
ga imenovali Senat i 
Služba za marketing i 
izdavaštvo, koju su vodili 
dr. sc. Pero Maldini do 
30. rujna 2005., a otad 
Marijana Lujo, dipl. oec.

U proteklih deset 
godina lekture i korekture 
svih svojih tiskanih 
izdanja Sveučilište u 
Dubrovniku povjeravalo 

je dr. sc. Antunu Česku, koji je to obavljao na svekoliko 
zadovoljstvo. Kao dugogodišnjemu vanjskom suradniku 
Pomorskog fakulteta i Veleučlišta u Dubrovniku, a potom 
i Sveučilišta u Dubrovniku, valja zahvaliti za sve lekture 

Preslik prve stranice 
studentskog lista Punkt

Preslik korice časopisa  
Ekonomska misao i praksa

Preslik korice časopisa 
MediAnali

Preslik prve stranice 
časopisa  Unidu alumni
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udžbenika, monografija, doktorskih i magistarskih 
radova, znanstvenih i stručnih članaka, te velik broj 
diplomskih radova, koje su učinile ta izdanja i tekstove 
dodatno vrijednima a autori su mogli dosta naučiti o 
hrvatskom standardnom jeziku.

Osiguravanje i 
unapređivanje kvalitete

Uz već uspostavljen sustav kvalitete prema normi HRN 
EN ISO 9001:2008, koji se od osnutka Sveučilišta u 
Dubrovniku održava i unapređuje – o tome svjedoči 
kontinuirani slijed certifikata pri provođenju godišnjih 
prosudbi ovlaštenih certifikacijskih kuća Bureau Veritas 
Quality International i Hrvatski registar brodova 
- Sveučilište u Dubrovniku nastoji kontinuirano 
unapređivati mehanizme sustava unutarnjeg 
osiguravanja i unapređivanja kvalitete radi što uspješnije 
implementacije i primjene Standarda i smjernica za 
osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog 
obrazovanja (ESG standardi).

Poradi toga Uprava Sveučilišta kontinuirano 
analizira promjene u okruženju i prilagođava svoju 
misiju i viziju strateškim planiranjem, definiranjem 
strateških ciljeva i programa njihove realizacije. Ona 
osigurava potrebne resurse i skrbi o učinkovitoj internoj 
organizaciji rada, razvoju kompetencija zaposlenih, 
potiče na izvrsnost u znanstvenoistraživačkom 
radu i promiče neprekidno razvoj svoga sustava 
komuniciranja s okolinom i informiranja javnosti. 
Također, posebno skrbi o studijskim programima, 

Preslik certifikata ISO 9001 Bureau Veritas 
Sveučilištu u Dubrovniku

osiguravanju studentskoga standarda i što kvalitetnijoj 
međusveučilišnoj i međunarodnoj suradnji.

Odgovornosti u procesu osiguravanja i 
unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku 
i njegovim sastavnicama jasno su određene kako na 
središnjoj razini (rektor, Senat, Povjerenstvo za unutarnji 
sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete, Ured za 
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kvalitetu), tako i na razini sveučilišnih sastavnica (stručna 
i znanstvena vijeća, povjerenstva za unutarnji sustav 
osiguravanja i unapređivanja kvalitete sastavnica) uz 
individualne obveze i odgovornosti svih zaposlenika i 
vanjskih sudionika.

Na Sveučilištu u Dubrovniku definirani su 
pokazatelji kvalitete kojima se prati ostvarenje njegove 
politike kvalitete i oni se stalno usavršavaju. Za sve te 

aktivnosti kontinuirano se razvija vlastiti informacijski 
sustav koji u velikoj mjeri pruža potporu svim 
aktivnostima na Sveučilištu.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje dodijelila 
je Sveučilištu u Dubrovniku 15. ožujka 2013. Certifikat 
kojim se potvrđuje da je njegov sustav osiguravanja 
kvalitete učinkovit i u razvijenoj fazi na temelju kriterija 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje za vanjsku 
neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja 
kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj. Također, 
tim se certifikatom potvrđuje kako je sustav osiguravanja 
kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku u skladu sa 
Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u 
europskom prostoru visokog obrazovanja. 

Preslik certifikata ISO 9001 Hrvatskog registra brodova 
Sveučilištu u Dubrovniku

Slijeva: prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje, prof. dr. sc. 
Vesna Vrtiprah, rektorica Sveučilišta u Dubrovniku, i 

prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, pomoćnica ministra za 
visoko obrazovanje pri uručenju Certifikata 

Sveučilištu u Dubrovniku
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Investicijska ulaganja
Tijekom proteklih deset godina učinjen je golem napor 
da bi se osigurali optimalni uvjeti za rad na Sveučilištu 
u Dubrovniku. Ostvarena su velika investicijska ulaganja 
u izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju nekoliko zgrada, 
svi su prostori opremljeni suvremenim audiovizualnim 
pomagalima, kupljeni su novi simulatori, komunikacijska 
oprema, mjerni i kontrolni uređaji, optički instrumenti, 

računala i računalna oprema, a uređen je i opremljen 
prostor za emitiranje UNIDU-radija. Također, u pripremi 
je projektna dokumentacija za nastavak investiranja. 
Ovdje je riječ samo o najvećim investicijskim ulaganjima 
koja su iznosila više od 200 milijuna kuna.

Uređenje Ljetnikovca Crijević - 
Pucić za Rektorat

Nakon što je Gradsko poglavarstvo Grada Dubrovnika, 
na 93. sjednici, održanoj 21. prosinca 2004., donijelo 

Preslik zaključka poglavarstva Grada Dubrovnika 
od 21. prosinca 2004. 

Preslik Certifikata o sustavu osiguranja kvalitete na 
Sveučilištu u Dubrovniku od 18. prosinca 2012.
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Pogled na vrt ispred zgrade Rektorata 
Sveučilišta u Dubrovniku u prosincu 2006.

Ljetnikovac Crijević-Pucić s povijesnim vrtom nakon 
preuređenja za Rektorat Sveučilišta u Dubrovniku

zaključak o davanju na korištenje Ljetnikovca Crijević 
- Pucić s njegovim povijesnim vrtom Sveučilištu u 
Dubrovniku, potpisan je ugovor o tome na vrijeme od 
deset godina. Ugovor su 30. prosinca 2004. potpisali 
gradonačelnica Dubrovnika Dubravka Šuica i rektor 
Sveučilišta u Dubrovniku prof. dr. sc. Mateo Milković. Bila 
je to tada hrabra odluka jer su joj se suprotstavljali neki 
poznati dubrovački turistički djelatnici, smatrajući da taj 
prostor ne treba davati za nekakve kancelarije ili urede, već ga za 
velike novce prodati za ladanje svjetskim bogatašima.

Znajući o kako je vrijednom i prelijepom kompleksu 
riječ, najveća se pozornost usmjerila na pripremu 
investicije - od izradbe studijskih podloga, konzervatorskih 
istraživanja do projektiranja. Projekt adaptacije zgrade 
izradio je arhitekt Pero Jemo, projekt vrtnog zahvata dr. 
sc. Bruno Šišić, a oblikovanje interijera ljetnikovca i nadzor 
građenja povjereno je arhitektu Niku Brbori. U zaštiti toga 
cijeloga kompleksa sudjelovele su Maja Nodari i Zehra 
Laznibat, iz Konzervatorskoga odjela Uprave za zaštitu 
kulturne baštine u Dubrovniku.

Dobrotom i razumijevanjem Dubrovačkog 
simfonijskog orkestra, koji je taj prostor napustio polovinom 
svibnja 2006., u razdoblju od pet mjeseci uspio se adaptirati 
i opremiti ljetnikovac površine od 700 četvornih metara, i 
potpuno urediti prednji vrt, reprezentativni dio cijeloga 
prostora, tako da je 15. prosinca 2006. svečano obilježen 
završetak svih radova.

Pri adaptaciji, uređenju i opremanju učinilo se sve kako 
bi se zadržala unutrašnjost ljetnikovca u izvornom rasporedu, 
a renesansnom vrtu s kraja 16. stoljeća i u prostoru perivoja, 
koji je preoblikovan u 19. stoljeću, istaknula sva njihova 
ljepota, ali i omogućio nesmetan rad Rektoratu Sveučilišta u 
Dubrovniku prema zahtjevima 21. stoljeća.

Uz pomoć timskoga stručnog rada građevinara 
i kooperanata, uz nadzor dubrovačkih arhitekata i 
konzervatora, razotkrila se sva decentna ljepota toga 
prostora koji dugo godina mnogi posjetitelji ili prolaznici 
nisu uočavali. Zato je bilo još veće zadovoljstvo da se jedan 
stari dubrovački vrt, autohtone i iznimne kulturno-povijesne 
vrijednosti, sačuvao od zapuštenosti i propadanja.
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Izvođač građevinsko–obrtničkih radova bio je GP 
Dubrovnik d.d. iz Dubrovnika s kooperantima: Vrtlar 
d.o.o., Konel d.o.o., Bobić-Trade d.o.o., Bastion d.o.o. i 
Brenum d.o.o. (svi iz Dubrovnika), a tvrtka Italiamobili 
d.o.o. iz Dubrovnika isporučila je i montirala pokućstvo.

Investicija je iznosila 11,5 milijuna kuna: 9 milijuna 
kuna osiguralo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta, 1,5 milijun kuna Grad Dubrovnik, 0,5 milijuna 
kuna Društvo prijatelja dubrovačke starine, a ostatak su 
osigurali Dubrovačko-neretvanska županija i Sveučilište u 
Dubrovniku. 

Uređenje Ville Elise za Odjel 
ekonomije i poslovne ekonomije

Prema projektu koji je izradio Carić projekt d.o.o. iz 
Dubrovnika, u listopadu 2008. završena je adaptacija, 
rekonstrukcija i opremanje zgrade Ville Elise, u kojoj je 
smješten Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. U 
tom prostoru od 2.500 metara četvornih uređeni su: veliki 

amfiteatar (300 mjesta), mali amfiteatar (140 mjesta), 
velika predavaonica (84 mjesta), mala predavaonica 
(60 mjesta), sedam učionica za rad u malim skupinama 
(ukupno 186 mjesta), laboratorij za informatiku (40 
mjesta), prostorija za aktivnosti Studentskog zbora, 
studentska referada, 15 kabineta za nastavnike, 
Knjižnica za društvene znanosti, Centar za turističku 
dokumentaciju, strojarnica, kotlovnica, uvedena je 
klimatizacija i ventilacija svih prostora, ugrađeno 
dizalo, osiguran je prilaz u zgradu i predavaonice 
osobama s poteškoćama u kretanju, uređen je okoliš 
zgrade, uvedena je nova rasvjeta u zgradi i izvan nje uz 
videonadzor te je potpuno opremljena zgrada novim 
namještajem i audiovizualnim nastavnim pomagalima.

Ukupno je uloženo 25 milijuna kuna (19 milijuna 
kuna na građevinsko-obrtničke i instalaterske radove 
i uređenje okoliša, a 6 milijuna kuna na opremanje 
zgrade). Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
osiguralo je 22,5 milijuna kuna, Grad Dubrovnik 1,5 
milijun kuna, Dubrovačko-neretvanska županija 0,5 

Rekonstruirana zgrada Ville Elise 
za Odjel ekonomije i poslovne ekonomije

Glavni ulaz u zgradu Ville Elise
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milijuna kuna i Zračna luka Dubrovnik i Sveučilište u 
Dubrovniku 0,5 milijuna kuna.

Uređenje središnje zgrade na 
Bistrini za MARIBIC

Iako je još Veleučilište u Dubrovniku 2001. godine 
osiguralo projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju, 
konstrukcijsku sanaciju i adaptaciju zgrade na Bistrini 
za potrebe tada Razvojno-istraživačkog centra 
(RIC) za marikulturu, potvrdu glavnoga projekta 
dobilo je Sveučilište u Dubrovniku tek 6. svibnja 
2008. Završetkom postupka javne nabave radovi su 
ugovoreni u lipnju 2009. s tvrtkom Gorica d.o.o. prema 
projektu Studijskog centra za obnovu i razvoj d.o.o. iz 
Dubrovnika. Uz mnogo poteškoća radovi su završeni i 
dobivena je uporabna dozvola u prosincu 2011.

U izgradnju i opremanje zgrade uloženo je više od 30 
milijuna kuna sredstvima što su ih osigurali Ministarstvo 

znanosti, obrazovanja i sporta, BICRO sa Svjetskom 
bankom, HIT iz Zagreba i Sveučilište u Dubrovniku.

Danas je to moderno uređena i opremljena zgrada 
gdje se u prizemlju nalazi dio oglednih istraživačkih 
i pokaznih sustava za uzgoj morskih organizama, 
laboratorij, predavaonica i prostor za praktične vježbe 
studenata akvakulture te prostori za obuku tehničkog 
osoblja za potrebe akvakulturne industrije. Na prvom 
katu nalaze se uredi i laboratoriji, a drugi kat (potkrovlje) 
rezerviran je za boravak gostujućih znanstvenika, 
stučnjaka i studenata.

Da bi se zaštitio Malostonski zaljev od mogućega 
nekontroliranog onečišćenja pri svim aktivnostima na 
Bistrini, Sveučilište u Dubrovniku je uz pomoć Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta uložilo 2009. godine više od 
2 milijuna kuna za izgradnju kanalizacijskog voda u duljini 
od 2 km, od Bistrine do prihvatne stanice prema Neumu, 
koji otpadne vode kontrolirano odvodi cjevovodom Neum 
– Pelješac – Korčula prema otvorenome moru. 

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina i doc. dr. sc. 
Jurica Jug-Dujaković u laboratorijima MARIBIC-a

Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske 
županije otvara zgradu MARIBIC-a na Bistrini
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Staklenici za Zavod za 
mediteranske kulture

Budući da Sveučilište u Dubrovniku planira izgraditi 
Studentski dom na dijelu zemljišta Zavoda za mediteranske 
kulture u Dubrovniku, gdje se nalaze njegovi radni prostori, 
bilo je potrebno rekonstruirati i opremiti dva staklenika u 
Čibači pa je u to uloženo 3 milijuna kuna.

U jednom stakleniku, površine od 2.000 metara 
četvornih, proizvode se voćne sadnice, a u drugome, 
površine od 3.000 metara četvornih, uzgaja se ukrasno bilje. 

Izgradnja istraživačke brodice 
Baldo Kosić II.

Istraživačka brodica Baldo Kosić II. porinuta je u pulskom 
brodogradilištu Tehnomont 10. ožujka 2009. a doplovila 
je u Dubrovnik 20. svibnja 2009. kao zamjena za bivšu 
brodicu Baldo Kosić, koja je potonula u granatiranju 
Dubrovnika u listopadu 1991. Tako je nakon 17 godina 
Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku dobio 
suvremenu istraživačku brodicu za biološka i hidrografska 
istraživanja južnog Jadrana do 12 milja od obale. Bio je to lijep 
dar Institutu za more i priobalje, koji je te godine obilježavao 
60 godina uspješnog rada. Brodica je, između ostaloga, podigla 
kvalitetu istraživanja povezanih s marikulturom, akvakulturom 
i zaštitom mora, priobalja i okoliša, na temelju izvođenja 

Ministar poljoprivrede mr. sc. Božidar Pankretić (lijevo) 
i državni tajnik Karlo Đurašić za boravka 

na Sveučilištu u Dubrovniku

Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske 
županije, Tihomir Jakovina, ministar poljoprivrede i Miro 

Kučić, pomoćnik ministra na sastanku u MARIBIC-u

Staklenici Zavoda za mediteranske kulture u Čibači
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nacionalnih i međunarodnih istraživačkih projekata, te 
poboljšala istraživačku izvrsnost i prepoznatljivost.

Brodica je dužine preko svega 15,75 m (dužina 
na vodnoj crti je 11,96 m), maksimalne širine 5,00 m, 
visine na boku 2,20 m i gaza 1,755 m, snage pogona 
od 377 kW i maksimalne brzine 10,5 čn; opremeljena je 
najsuvremenijom navigacijskom opremom.

Vrijednost brodice bila je 9 milijuna kuna a 
financiralo ju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta sa 7 milijuna kuna uz pomoć Ministarstva mora, 
prometa i infrastrukture i Sveučilišta u Dubrovniku s 2 
milijuna kuna.

Nautički i brodostrojarski 
simulatori

Tijekom 2011. i 2012. godine nabavljeni su najsuvremeniji 
nautički i brodostrojarski simulatori za obrazovanje 
i izobrazbu studenata pomorskih zanimanja, ali su i 
na usluzi i znanstvenicima i mladim istraživačima. U 
nabavku i uređenje prostora za njihov smještaj uloženo 

je oko 4 milijuna kuna. Nautički simulator kupljen je 
dobrotom Atlantske plovidbe d. d. iz Dubrovnika, koja 
je darovala 810.000,00 kuna, a brodostrojarski simulator 
dobrotom Privredne banke Zagreb d. d. iz Zagreba, koja 
je darovala 1.000.000,00 kuna. Ostatak novca osiguralo je 
Sveučilište u Dubrovniku.

Ta je suvremena oprema znatno podigla razinu 
kvalitete obrazovnog procesa. Nautički simulator 
zapovjedničkog mosta (Polaris Bridge Simulator) i 
brodostrojarski simulator (Full Mission Neptune ERS 
Diesel Electric Cruise) tvrtke Kongsberg Maritime iz 
Švedske, najpoznatijega svjetskog proizvođača brodskih 
simulatora, danas čine najsuvremeniju opremu u svijetu 
namijenjenu obrazovanju i izobrazbi pomoraca, pri čemu 
je brodostrojarski simulator prvi u Hrvatskoj koji simulira 
strojarnicu velikog cruisera s diezelsko-električnom 
propulzijom. Ta dva međusobno povezana simulatora 

Istraživačka brodica Baldo Kosić II.

Uz nautički simulator: - slijeva: prof. dr. sc. Vlatko 
Lipovac, prorektor, prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, 
rektorica, doc. dr. sc. Željko Jovanović, ministar, 
prof. dr. sc. Saša Zelenika, pomoćnik ministra i 

prof. dr. sc. Željko Kurtela, prorektor
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omogućuju simuliranje realnih uvjeta na brodu, pa 
se istovremeno mogu održavati vježbe manevriranja 
brodom u realnom vremenu i s realnim parametrima i 
simulirati raznovrsni kvarovi pogonskog stroja, sustava 
kormila, električne centrale i svih drugih sustava 
strojarnice. Tu se, dakle, istovremeno mogu uvježbavati 
časnici palube, časnici stroja i elektrotehnički časnici pri 

različitim scenarijima uplovljavanja broda u veći broj 
svjetskih luka i morskih prolaza.

Opremanje Laboratorija za 
komunikacijske tehnologije

Koncem 2012. godine Sveučilište u Dubrovniku 
kupilo je najsuvremeniju opremu kojom je ustrojen 
Laboratorij za komunikacijske tehnologije. Tako će 
se studentima Odjela elektrotehnike i računarstva, a 
u prvom redu studentima studija Elektrotehničke i 
komunikacijske tehnologije u pomorstvu omogućiti 
stjecanje praktičnih znanja i vještina u području danas 
koegzistirajućih mobilnih radiokomunikacijskih mreža 
- od klasičnih sustava druge generacije (GSM), preko 
sustava treće generacije (UMTS/CDMA), pa sve do 
najnovijih sustava četvrte generacije (LTE), kakve 
telekom-operatori trenutno testiraju ili već uvode u 
eksploataciju. U tu je opremu Sveučilište u Dubrovniku 
uložilo 500.000,00 kuna.

Slijeva: prof. dr. sc. Željko Kurtela, prorektor, 
kap. Ante Jerković, dipl. ing., i kap. Pero Kulaš, dipl. 
ing. (dosadašnji i novi predsjednik Uprave Atlantske 

plovidbe d. d. Dubrovnik)

Brodostrojarski simulator Dio opreme Laboratorija za komunikacijske tehnologije

Foto: Željko Tutnjević

Foto: Mario Miličević
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Strojna oprema ovog laboratorija uključuje 
programski upravljive radiofrekvencijske generatore 
signala, analizatore spektra i mreže te vektorske 
analizatore signala, što uz odgovarajuću programsku i IT 
opremu kao i poseban komplementarni edukacijski paket 
(primopredajnik), čini funkcionalnu cjelinu, najprikladniju 
za razvoj odgovarajućih laboratorijskih vježba.

Takvim opremanjem Laboratorija za komunikacijske 
tehnologije studentima omogućit će se lakše razumijevanje 
i praktični ilustrativan prijelaz od teorijskih znanja (npr. u 
analizi signala), preko uporabe standardnih programskih 
simulacijskih alata (npr. MATLAB i sl.) do generiranja, 
mjerenja i analize odgovarajućih živih signala.

Početak izgradnje Sveučilišnog 
kampusa

Kronologija događaja koji su prethodili početku 
izgradnje Sveučilišnog kampusa u prostoru ex Stare bolnice 
u okviru izgradnje prve faze Sveučilišta u Dubrovniku, 
vrlo je duga i dramatična. O tome neće biti riječi u ovoj 
monografiji, ali hoće u knjizi koja je u pripremi. Zato 
ovdje samo nekoliko osnovnih podataka.

Ideja da se cijeli prostor ex Stare bolnice namijeni 
za razvoj Sveučilišta u Dubrovniku napisana je 15. 
ožujka 2001. još u tezama za izradbu Elaborata o osnivanju 
Sveučilišta u Dubrovniku. Tu je ideju podržalo Poglavarstvo 
Dubrovačko-neretvanske županije, koje je 11. rujna 
2001., na svojoj 4. sjednici, donijelo zaključak da se 
prostor Stare bolnice, koji je u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske 
županije, prenamijeni za visokoobrazovne, znanstvene u sukladne 
sadržaje. Taj je zaključak potpisao župan Ivan Šprlje.

Zaključak Poglavarstva Dubrovačko-neretvanske 
županije izazvao je burne negativne reakcije, kako 
u rukovodstvu tadašnje Opće bolnice Dubrovnik – 
tražili su da se prvo Općoj bolnici Dubrovnik novčano 
nadoknadi ustupljeni prostor za završetak njezine 
izgradnje (javno), tako i u krugu turističkih djelatnika 
iz Dubrovnika koji su ustrajavali da se taj prostor 
proda i namijeni za turističke sadržaje (javno i tajno!). 
Imenovala su se različita povjerenstva, pisalo se Vladi 
Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva i socijalne 
skrbi (tada), Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, 
itd. I tako sve do 10. prosinca 2004. kad je Skupština 
Dubrovačko-neretvanske županije donijela kompromisni 
zaključak u svezi pokretanja postupka davanja središnje zgrade 
prostora Stare bolnice na uporabu Sveučilištu u Dubrovniku, u 
svrhu rekonstrukcije i uređenja za potrebe nastavnih sadržaja. 
Temeljem toga zaključka zadužilo se Upravno vijeće 
Opće bonice Dubrovnik da pokrene postupak utvrđivanja 
imovine koja se daje na korištenje i potpiše ugovor sa Sveučilištem 
u Dubrovniku kojim će se regulirati međusobna prava i obveze. 

Sa sastanka s predsjednicom Vlade Republike Hrvatske 
Jadrankom Kosor u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku 

31. kolovoza 2009.
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Taj je zaključak potpisao Ivo Orešković, predsjednik 
Županijske skupštine.

Sveučilišta u Dubrovniku na način da Sveučilište u Dubrovniku odmah 
dobiva pravo građenja na cjelokupnom prostoru Stare bonice, traži se 
da sudski vještaci procijene vrijednost zemljišta i zgrada, utvrđuje potreba 
da će Sveučilište u Dubrovniku nadoknaditi Općoj bolnici Dubrovnik 
vrijednost zemljišta u sklopu investicijskog programa razvoja Sveučilišta 
u Dubrovniku, i daju se zaduženja za rješavanje međusobnih 
odnosa između Opće bolnice Dubrovnik i Sveučilišta u Dubrovniku 
s rokovima. Taj je zaključak potpisao Božidar Memed, 
predsjednik Županijske skupštine.

Preslik zaključka Dubrovačko-neretvanske županije 
od 10. prosinca 2004. 

Preslik zaključka Dubrovačko-neretvanske županije 
od 26. srpnja 2006. 

Otad je trebalo proći 18 (osamnaest!) mjeseci da bi 
Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na svojoj 3. 
sjednici, održanoj 26. srpnja 2006., donijela Zaključak o 
realizaciji projekta razvoja Sveučilišta u Dubrovniku u prostoru Stare 
bolnice. Tim se zaključkom podupire strategija razvoja Sveučilišta 
u Dubrovniku, kojim je – sukladno postavkama GUP-a Grada 
Dubrovnika – kampus Sveučilišta lociran na prostoru Stare bolnice 
u Dubrovniku. Također, prihvaća se realizacija projekta razvoja 
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U međuvremenu je Vlada Republike Hrvatske 
na svojoj sjednici u Dubrovniku 10. studenoga 2005. 
podržala razvoj Sveučilišta u gradu Dubrovniku i namjeru da se 
Sveučilište smjesti u prostor bivše Županijske bolnice.

Od zaključka Skupštine Dubrovačko-neretvanske 
županije 2006. godine, trebao je proći još 21 (dvadeset 
jedan!) mjesec da bi Poglavarstvo Dubrovačko- 
-neretvanske županije na svojoj 37. sjednici, održanoj 
30. travnja 2008., donijelo Zaključak kojim se daje 
suglasnost na prijedlog Ugovora o prijenosu nekretnina i osnivanju 
prava građenja između Opće bolnice Dubrovnik i Sveučilišta u 
Dubrovniku kao i suglasnost na prijedlog Ugovora o uređenju 
međusobnih financijskih obveza između Opće bolnice Dubrovnik 
i Sveučilišta u Dubrovniku. Taj je zaključak potpisala Mira 
Buconić, predsjednica Županijskog poglavarstva.

Preslik zaključka Vlade Republike Hrvatske 
od 10. studenoga 2005. 

Preslik zaključka poglavarstva Dubrovačko-neretvanske 
županije od 30. travnja 2008. 

Jednako tako, Grad Dubrovnik je donio GUP (Generalni 
urbanistički plan) na sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. 
prosinca 2005., kojim se nedvojbeno odredilo da se kompleks Stare 
bolnice namijeni potrebama visokoga obrazovanja i znanosti.

monografija.indd   92 6.9.2013.   12:34:13



PRVIH DESET GODINA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU 93

I tako sve do 30. siječnja 2013., kad je Skupština 
Dubrovačko-neretvanske županije potvrdila odluku Upravnog 
vijeća Opće bolnice Dubrovnik od 29. siječnja 2013. kojom se 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji ustupaju bez naknade čestice zemlje 
i zgrada u kompleksu Stare bolnice. Time su se stekli uvjeti da 
Dubrovačko-neretvanska županija ustupi cijeli prostor Stare 
bolnice Sveučilištu u Dubrovniku isključivo za njegov razvoj, 
kako je 19. veljače 2013. Sveučilište u Dubrovniku napismeno 
obavijestio Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko- 
-neretvanske županije.

Paralelno s tim događanjima Sveučilište u Dubrovniku 
poduzimalo je različite aktivnosti da se što prije započne s 
izgradnom u prostoru ex Stare bolnice. 

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 
12. listopada 2007., donijela je Odluku o davanju suglasnosti 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za preuzimanje višegodišnjih 
obveza na teret sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske 
u iznosu od 98.343.375,00 kuna za kapitalni projekt financiranja 
izgradnje prve faze Sveučilišta u Dubrovniku. Odluku je potpisao 
dr. sc. Ivo Sanader, predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

Preslik Odluke Vlade Republike Hrvatske od 12. listopada 2007. 
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Sveučilište u Dubrovniku ugovorilo je izradbu 
projektne dokumentacije za rekonstrukciju središnje zgrade 
Stare bolnice s Arhitektonsko-projektnim zavodom (APZ - 
Inženjering d.d.) iz Zagreba pa je tako i dobivena potvrda 
glavnog projekta 9. srpnja 2008. od Upravnog odjela za 
izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i 
gradnje Grada Dubrovnika.

Sveučilište u Dubrovniku i Zagrebačka banka d. d. iz 
Zagreba potpisali su 2. lipnja 2008. Ugovor o dugoročnom 
kreditu na iznos koji je odobrila Vlada Republike Hrvatske, 
a Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilište 
u Dubrovniku potpisali su 23. lipnja 2008. Sporazum o 
postupcima pri nabavi roba i usluga te ustupanju radova iz 
kreditnih sredstava na temelju tako potpisanog Ugovora.

Nakon provedenoga postupka javne nabave 
Sveučilište u Dubrovniku izabralo je tvrtku GP Dubrovnik 
d. d. iz Dubrovnika kao najpovoljnijeg ponuditelja za 
rekonstrukciju te središnje zgrade, koji je kratko vrijeme 
nakon započetih radova otišao u stečaj. Radove je nastavila i 
uspješno završila tvrtka KONEL d. o. o. iz Cavtata (tijekom 

ishođenja uporabne dozvole pokrenut je postupak i za 
njezin stečaj!). 

Svečano obilježavanje početka radova na izgradnji 
Sveučilišnog kampusa i polaganje temeljnoga kamena održalo 
se 31. kolovoza 2009. u prostoru Stare bolnice. Tom iznimno 
važnom događaju nazočila je predsjednica Vlade Republike 
Hrvatske Jadranka Kosor, koja je položila temeljni kamen. 
Bila je to zapravo Povelja o izgradnji Sveučilišnoga kampusa, koju 
su potpisali Jadranka Kosor, predsjednica Vlade Republike 
Hrvatske, i prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta 
u Dubrovniku. Svečanosti su pribivali i ministri u Vladi 
Republike Hrvatske dr. sc. Radovan Fuchs, mr. sc. Božo 
Biškupić i Damir Bajs, saborski zastupnici, državni tajnici, 
msgr. Želimir Puljić, biskup dubrovački, koji je blagoslovio 
gradilište, Nikola Dobroslavić, prof., župan Dubrovačko-
-neretvanske županije, mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., 
gradonačelnik Dubrovnika, i predstavnici iz akademskoga, 
društvenoga, gospodarskoga, kulturnog i javnog života 
Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, 
projektanata, graditelja i predstavnici medija.

Predsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor 
za vrijeme početka radova u Svečilišnom kampusu

Msgr. Želimir Puljić, dubrovački biskup, 
blagoslovio je gradilište

Foto: Željko TutnjevićFoto: Željko Tutnjević
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Tekst Povelje o izgradnji Sveučilišnog kampusa 
glasi:
Na početku trećega tisućljeća, akademske 2008./2009. 
godine, Sveučilište u Dubrovniku, u šestoj godini svoga rada i 
u devetnaestoj godini postojanja samostalne države Republike 
Hrvatske, obilježava jedan velik dan u svojoj povijesti – 
polaganje temeljnoga kamena za izgradnju kampusa Sveučilišta 
u Dubrovniku.

Ovaj događaj zbiva se u godini u kojoj je predsjednik 
Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesić, predsjednik 
Hrvatskog sabora gospodin Luka Bebić, predsjednica Vlade 
Republike Hrvatske gospođa Jadranka Kosor, ministar znanosti, 
obrazovanja i športa gospodin Radovan Fuchs, dubrovački 
biskup monsinjor Želimir Puljić, župan Dubrovačko-neretvanske 
županije gospodin Nikola Dobroslavić, gradonačelnik Grada 
Dubrovnika gospodin Andro Vlahušić i rektor Sveučilišta u 
Dubrovniku gospodin Mateo Milković.

U nazočnosti uglednih i časnih ljudi iz akademskoga, 
društvenog, javnog i crkvenog života, a na radost dubrovačke 
akademske zajednice, koju čini dvjesto pedeset sveučilišnih 
nastavnika, znanstvenika i suradnika te tri tisuće studenata, u 
sveučilišnom gradu Dubrovniku, na predjelu Boninovo, temeljni 
kamen za rekonstrukciju i adaptaciju središnje zgrade, prema 
projektu „Arhitektonsko projektnog zavoda – Inženjering“ 
d. d. iz Zagreba, polaže gospođa Jadranka Kosor, dipl. iur., 
predsjednica Vlade Republike Hrvatske.

Povelja, napisana jezikom i pismom našega vremena, 
ugrađuje se u temelje budućeg kampusa Sveučilišta u Dubrovniku, 
kao dokument trajne vrijednosti za buduće generacije, kao 
svjedočanstvo povijesti i ovoga našeg doba, u kojemu su veliku 
potporu dali Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa, Dubrovačko-neretvanska županija i Grad 

Dubrovnik. Zgradu rekonstruira i adaptira GP „Dubrovnik“ 
d. d. iz Dubrovnika.

Potpisom predsjednice Vlade Republike Hrvatske gospođe 
Jadranke Kosor, dipl. iur., i rektora Sveučilišta u Dubrovniku 
prof. dr. sc. Matea Milkovića  potvrđuje se da je 31. kolovoza 
2009. položen temeljni kamen za izgradnju kampusa Sveučilišta 
u Dubrovniku i da je o tom povijesnom trenutku  Povelja 
vjerodostojan dokument.

Preslik Povelje o izgradnji kampusa Sveučilišta u 
Dubrovniku od 31. kolovoza 2009.
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Od započetih radova do dobivene uporabne 
dozvole 27. travnja 2012. svjedočilo se gotovo svim 
poteškoćama s kojima su se suočavali oni koji su uopće 
imali sreću da grade – od stečaja tada glavnog izvoditelja 
radova (kao i onoga koji je ga je naslijedio) do apsurdnih 
situacija uzrokovanih primjenom postupaka u skladu sa 
Zakonom o javnoj nabavi. 

Prije rekonstrukcije i adaptacije ta je zgrada izvorno 
bila djelo njemačkog arhitekta Kuna Waidmenna i 
svečano je otvorena 1888. godine. Dakle, građena je 
krajem 19. stoljeća, središnje krilo na južnoj strani 
objekta dograđeno je početkom 20. stoljeća, a zadnja 
etaža (2. kat) naknadno je nadograđena 1968. godine. 
Nakon gradnje nove bolnice na Medarevu, 80-ih godina 
prošloga stoljeća, dio bolničkih odjela preselio se na tu 
lokaciju, a početkom 90-ih godina, zbog ratnih zbivanja, 
svi su odjeli iz ove zgrade prešli u tada djelomično 
izgrađenu Opću bolnicu Dubrovnik. 

Zgradom koja se rekonstruirala i adaptirala nije 
se koristilo mnogo godina i zbog toga je bila potpuno 

devastirana. Tim zahvatom:
1. uklonjen je nadograđeni 2. kat i natkrivena je 

izvorna zgrada armiranobetonskom krovnom 
pločom s kupom kanalicom,

2. uklonjeno je središnje nadograđeno krilo s južne 
strane zgrade i zamijenjeno novom gradnjom s 
ravnim prohodnim krovom,

3. u potpunosti su zadržana izvorna kamena pročelja 
zgrade i sačuvana su kao element povijesnih 
struktura,

4. intervencijom u središnjem dijelu zgrade sadržaj 
je prilagođen suvremenim potrebama; njegova 
završna obrada uravnotežila je spregu zadržanih 
povijesnih elemenata i suvremenog izričaja,

5. interijer zgrade opremljen je suvremenim 
audiovizualnim nastavnim pomagalima. Većina 
novoformiranih prostora upotrebljavat će se 
višenamjenski kako bi se osigurali uvjeti za 
održavanje nastave pojedinih studija prema 
odobrenim programima.

Nakon rekonstrukcije u zgradi, bruto-površine 
6.975 metara četvornih i neto-površine 5.600 metara 
četvornih, uređeni su prostori koji obuhvaćaju dva 
amfiteatra, 19 predavaonica, četiri prostorije namijenjene 
za skupne sastanke nastavnika, znanstvenika i studenata 
i 33 kabineta za smještaj 54 nastavnika. Osiguran je 
prostor za malu knjižnicu i čitaonicu, arhiv i depo knjiga, 
prikladni prostor za druženja u stankama predavanja a u 
suterenu zgrade i na terasi na razini potkrovlja smješten je 
kompletni tehnički blok. Za pripremne radove, rušenja, 
sanaciju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje zgrade 
uloženo je približno 70 milijuna kuna. 

Povelja o izgradnji ugrađena je 31. kolovoza 2009. 
u temelje Sveučilišnog kampusa

Foto: Željko Tutnjević
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uglednici iz političkoga, javnoga i gospodarskoga života 
Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. 

Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo 
Josipović sa suradnicima obišao je moderno uređene 
prostore Svučilišnog kampusa 17. svibnja 2012. i istaknuo 
značenje takvih projekata za grad Dubrovnik i obrazovanje 
općenito. Izražavajući svoje oduševljenje zgradom, naglasio 
je kako Dubrovnik treba imati jaku sveučilišnu instituciju s 
obzirom na bogatu tradicionalnu i kulturnu baštinu. 

Svečanim otvorenjem te zgrade 7. svibnja 2012. 
uspješno je realizirana prva faza izgradnje Sveučilišnog 
kampusa. Svečanosti su nazočili: ministar znanosti, 
obrazovanja i sporta doc. dr. sc. Željko Jovanović, 
dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić, 
gradonačelnik Dubrovnika Andro Vlahušić, saborski 
zastupnici, predstavnici akademske zajednice i brojni 

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta dr. sc. Željko 
Jovanović za vrijeme svečanog otvorenja prve zgrade 

Sveučilišnog kampusa 7. svibnja 2012.

Ministar Željko Jovanović i rektor Sveučilišta u 
Dubrovniku Mateo Milković pred ulaznim vratima prve 

zgrade Sveučilišnog kampusa

Slijeva: Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko- 
-neretvanske županije, Tatjana Šimac-Bonačić, saborska 

zastupnica, prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik 
Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor, 

prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prorektorica, prof. dr. sc. 
Branko Glamuzina, prorektor Sveučilišta u Dubrovniku

Amfiteatar u prizemlju zgrade Sveučilišnog kampusa

Foto: Željko Tutnjević

Foto: Željko Tutnjević

Foto: Željko Tutnjević
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Od 1. listopada 2012. u toj su zgradi započeli 
s radom Odjel za umjetnost i restauraciju i Odjel za 
komunikologiju, koji su dotad bili u prostorima zgrade 
ex Veleučilišta u Dubrovniku.

Uz već realizirane kapitalne projekte na Sveučilištu 
u Dubrovniku, još su u pripremi dva - Studentski dom i 
Razvojno-istraživački centar za mediteranske kulture.

Studentski dom

Izgradnja Studentskog doma danas je najvažniji projekt 
Sveučilišta u Dubrovniku s kojim je tijesno povezan 
porast broja studenata izvan Dubrovačko-neretvanske 
županije i Hrvatske. Njegova izgradnja, na području 
Montovjerne, predviđena je između Sveučilišnog 
kampusa i zgrada gdje se danas izvodi većina studijskih 
programa, a blizu je i sportsko središte u Gospinom 
polju, na pješačkoj udaljenosti od svih lokacija na kojima 
djeluje Sveučilište u Dubrovniku.

Priprema za izgradnju Studentskog doma započela 
je osnivanjem Sveučilišta u Dubrovniku, ali su tek 5. 

Pročelje prve zgrade u Sveučilišnom kampusu

Ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. 
Dragan Primorac, gradonačelnica Dubrovnika Dubravka 
Šuica i prof. dr. sc. Radovan Fuchs, pomoćnik ministra, s 
rektorom prof. dr. sc. Mateom Milkovićem u Dubrovniku 

4. studenoga 2008.

studenoga 2008. Sporazum o sufinanciranju njegove 
izgradnje potpisali u Gradskoj vijećnici Dubrovnika: 
prof. dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, 
obrazovanja i sporta, prof. dr. sc. Mateo Milković, 
rektor Sveučilišta u Dubrovniku, Dubravka Šuica, prof., 
gradonačelnica Dubrovnika, i Mira Buconić, prof., 
županica Dubrovačko-neretvanske županije. Prema 
tom Sporazumu Studentski dom se planirao na plohi od 
približno 8.000 četvornih metara na lokaciji bivše Stanice 
za južne kulture u Dubrovniku.

Budući da se i o tom projektu pokrenula negativna 
kampanja, Sveučilište u Dubrovniku je u suradnji s 
Društvom arhitekata Dubrovnika raspisalo 13. svibnja 
2009. urbanističko-arhitektonski natječaj za idejno 
rješenje kompleksa Studentskog doma. Na natječaj se 
prijavilo 26 natjecatelja s radovima označenima šifrom 
„01“ do „26“, a rezultati toga otvorenoga, javnog, 
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Budući Studentski dom na predjelu dijela 
Zavoda za mediteranske kulture na Montovjerni

Maketa zgrade Studentskog doma

anonimnog i državnog projekta objavljeni su na tiskovnoj 
konferenciji koja se održala 24. srpnja 2009. u Rektoratu 
Sveučilišta u Dubrovniku. Autori prvonagrađenog rada: 
Tin Sven Franić, dipl. ing. arh., Vanja Rister, dipl. ing. 
arh., i Ana Martinčić, dipl. ing. arh., iz AT. AR. d.o.o. iz 
Zagreba dobitnici su i neto-iznosa od 100 tisuća kuna, a 
njihov rad, kao i svi ostali radovi pristigli na natječaj, mogli 
su se vidjeti na izložbi svečano otvorenoj 27. kolovoza 
2009. i nakon izložbe objavljeni su u Katalogu radova. 
Nagrade su dobili drugi (60 tisuća kuna) i treći (40 tisuća 
kuna) rad a dodijeljena su i dva jednakovrijedna priznanja. 
Otvorenju su nazočili mnogi dubrovački arhitekti a tom 
je prigodom organizirana i javna rasprava u kojoj su na 
pitanja odgovarali prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor 
Sveučilišta u Dubrovniku i član Ocjenjivačkog suda, te 
predsjednik Ocjenjivačkog suda Mirko Buvinić, dipl. ing. 
arh., i ostali članovi: Nedjeljka Bobanović, dipl. ing. arh., 
Romano Duić, dipl. ing. arh., i Nike Sudarević, dipl. ing. arh.

graditi Studentski dom, ugovorilo je 5. studenoga 2011. 
izradbu njegova idejnoga projekta, glavnoga projekta 
i izvedbenoga projekta s dobitnikom prve nagrade 
idejnog rješenja AT. AR. d.o.o. iz Zagreba, tvrtkom za 
projektiranje, građenje, nadzor i trgovinu.

Nakon što je Sveučilište u Dubrovniku riješilo 
imovinskopravne odnose za lokaciju na kojoj će se 

Financiranje svih tih projekata Sveučilište u 
Dubrovniku realiziralo je sporazumima sa Studentskim 
centrom Dubrovnik na iznos od 5.719.500,00 kuna i 
Dubrovačko–neretvanskom županijom na iznos od 
1.500.000,00 kuna.

Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata 
prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika izdao 
je Sveučilištu u Dubrovniku 18. rujna 2012. lokacijsku 
dozvolu, na temelju izrađenoga idejnoga projekta 

Prema lokacijskoj dozvoli izrađen je glavni projekt i 
on je 1. ožujka 2013. predan Upravnom odjelu za izdavanje 
i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje 
Grada Dubrovnika da bi Sveučilište u Dubrovniku dobilo 
potvrdu glavnoga projekta. Odlukom Gradskog vijeća Grad 
Dubrovnik je oslobodio Sveučilište u Dubrovniku plaćanje 
komunalnog doprinosa u iznosu 7,5 milijuna kuna.

Projektna cijena izgradnje i opremanja Studentskog 
doma iznosi 26 milijuna eura, i projekt se nalazi na 
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indikativnoj listi projekata Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta za realizaciju iz strukturnih fondova 
EU od 2014. do 2020. godine.

Razvojno-istraživački centar za 
mediteranske kulture

Projekt prve faze Razvojno-istraživačkoga centra za 
mediteranske kulture na kompleksu zemljišta od 7,5 ha u 
Čibači razvio je Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta 
u Dubrovniku. Projekt je kandidiran Ministarstvu 
regionalnoga razvoja i fondova EU u okviru Programa 
pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih 
za financiranje iz fondova EU, potprogram Priprema 
regionalnih razvojnih projekata.

Ostali planirani projekti Sveučilišta u Dubrovniku, 
kojih priprema još nije započela, primarno su vezani 
za lokaciju Sveučilišnog kampusa. Nakon donošenja 
izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika pristupit 
će se izradbi DPU Sveučilišnog kampusa, kojim će se 
u urbanističkom smislu definirati prostorni razmještaj 
planiranih sadržaja.

Ti projekti su:
 - Sveučilišna knjižnica, bruto građevinske površine 

oko 8.000 metara četvornih, koja će prihvatiti 
građu postojećih knjižnica (Knjižnice za tehničke 
i biotehničke znanosti i Knjižnice za društvene 
znanosti), i Znanstvene knjižnice danas u sastavu 
Gradskih knjižnica Dubrovnika;

 - Tehnički i biotehnički studiji, zgrada bruto građevinske 
površine od oko 6.000 metara četvornih, u koju će 
se smjestiti postojeći sveučilišni odjeli (Pomorski 

odjel, Odjel za elektrotehniku i računarstvo i Odjel 
za akvakulturu);

 - Društveni i humanistički studiji, zgrada bruto 
građevinske površine od oko 5.000 metara četvornih, 
u koju će se smjestiti postojeći sveučilišni Odjel za 
ekonomiju i poslovnu ekonomiju i novopokrenuti 
studiji iz područja humanističkih znanosti u okviru 
novog Odjela za humanističke znanosti;

 - Institut za more i priobalje bruto građevinske površine 
oko 3.000 metara četvornih jer on već više godina 
djeluje u vrlo skučenim prostornim uvjetima u 
dijelu Tvrđave svetoga Ivana na ulazu u staru 
gradsku luku;

 - Prateći sadržaji u Sveučilišnom kampusu 
namijenjeni studentskim organizacijama i njihovim 
izvannastavnim sadržajima kao i drugi važni sadržaji 
(infrastruktura, šetnice, garaža, otvorena pozornica 
i slično);

 - Projekt druge faze Razvojno-istraživačkoga centra 
za mediteranske kulture na zemljištu od 14 ha u 
Brsečinama Zavoda za mediteranske kulture 
Sveučilišta u Dubrovniku.
Projekti se namjeravaju realizirati u suradnji s 

Gradom Dubrovnikom i Dubrovačko-neretvanskom 
županijom, što uključuje i zamjenu dijela nekretnina koje 
su danas u vlasništvu Sveučilišta u Dubrovniku. Planirano 
je zgradu u ulici Ćira Carića zamijeniti s Dubrovačko- 
-neretvanskom županijom (za smještaj srednjih 
strukovnih škola) za prostor u Sveučilišnom kampusu 
dok se dio zemljišta Zavoda za mediteranske kulture, 
nepotreban za njegovo djelovanje, planira ustupiti Gradu 
Dubrovniku (za javne namjene) u zamjenu za prostorno 
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Ortosnimka smještaja Sveučilišnog kampusa

planiranje i infrastrukturno opremanje lokacija na kojima 
djeluje Sveučilište u Dubrovniku.

Po donošenju potrebne prostornoplanske 
dokumentacije (ID GUP-a Grada Dubrovnika i 
DPU Sveučilišnog kampusa) pristupit će se pripremi 

tih projekata, koji će se kandidirati za financiranje iz 
strukturnih fondova EU preko Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta (projekti u obrazovanju) ili 
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU 
(regionalni projekti).
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S promocije završenih studenata preddiplomskih studija 2008. godine
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Nakon što je Sveučilište započelo rad temeljem 
Zakona o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku 
sa šest odjela, Senat Sveučilišta u Dubrovniku 

je na svojoj 17. sjednici, održanoj 31. svibnja 2005., donio 
odluku o osnivanju sedmoga odjela - Odjela za umjetnost i 
restauraciju, koji je započeo s radom 1. listopada 2005.

Prvi institut, Institut za more i priobalje, kao svoju 
znanstvenu sastavnicu Sveučilište u Dubrovniku osnovalo 
je 15. studenoga 2005. na 22. sjednici Senata. On je pravni 
sljednik Biološkog zavoda u Dubrovniku i dubrovačkih 
laboratorija Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita 
(IOR), u sastavu kojega je akvarij u Tvrđavi sv. Ivana i 
Botanički vrt na Lokrumu. Institut za more i priobalje 
nastavlja znanstvenoistraživačku tradiciju Biološkog 
instituta JAZU, osnovanoga 1951. godine u Dubrovniku, 
a od 1977. godine uključenoga u sastav Instituta za 
oceanografiju i ribarstvo iz Splita kao Biološki zavod, 
pa je od 1993. godine do 31. prosinca 2005. djelovao 
u Dubrovniku kao Laboratorij za ekologiju planktona 
i Laboratorij za ekologiju i uzgoj morskih organizama 
Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Osnivanje Instituta za more i priobalje Sveučilišta u 
Dubrovniku posebno je poticalo Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta želeći da se dva laboratorija u 
Dubrovniku, u sastavu Instituta za oceanografiju 
i ribarstvo iz Splita, institucionalno povežu sa 
Sveučilištem u Dubrovniku. Taj zahtjev temeljio se na 

strategiji Ministarstva da se većina instituta u Republici 
Hrvatskoj u najskorije vrijeme uključe u sveučilišta i tako 
ojačaju na sveučilištima znanstveni i istraživački rad, 
a znanstvenicima u institutima omoguće da sudjeluju 
u izvođenju nastave. Primjer za takvo promišljanje 
Ministarstva znanosti, pobrazovanja i sporta trebalo je 
dati Sveučilište u Dubrovniku.

Tu  ideju  nisu podržavali znanstvenici Laboratorija 
za ekologiju planktona i Laboratorija za ekologiju i uzgoj 
morskih organizama u Dubrovniku, iako su se izdvajanjem 
iz sastava Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita 
samo oni trebali konstituirati kao Institut za more i 
priobalje u sastavu Sveučilišta u Dubrovniku. Međutim, 
Znanstveno vijeće Instituta za oceanografiju i ribarstvo 
iz Splita je 2. studenoga 2005. prihvatilo tu mogućnost, 
a 4. studenoga 2005., na 5. sjednici, Upravno vijeće 
Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu donijelo 
je jednoglasnu odluku o izdvajanju dvaju laboratorija 
u Dubrovniku iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo radi 
pripajanja Sveučilištu u Dubrovniku. Konačno, ravnateljica 
Instituta za oceanografiju i ribarstvo prof. dr. sc. Ivona 
Marasović potpisala je 10. siječnja 2006. odluku o 
prenošenju ugovora o radu zaposlenika Laboratorija 
za ekologiju planktona i Laboratorija za ekologiju i 
uzgoj morskih organizama (dubrovački laboratoriji) 
Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita na 
Sveučilište u Dubrovniku.

Organizacijske promjene
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Na 41. sjednici Senata, održanoj 30. listopada 2007., 
odlučeno je da se osnuje Institut za matematičku kemiju, koji je 
na 87. sjednici Senata, održanoj 8. ožujka 2012., donošenjem 
novoga Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, promijenio ime u 
Institut za matematiku, matematičku kemiju i fiziku.

Na 42. sjednici Senata, od 1. prosinca 2007., 
donesen je novi Statut Sveučilišta u Dubrovniku, kojim 
je osnovan Odjel za stručne studije i Sveučilišni centar za 
jezike, a prestao je s radom Strojarski odjel.

Na 78. sjednici Senata, 8. srpnja 2011., osnovan je 
Zavod za kirurgiju, na temelju potpisanoga Sporazuma 
o suradnji Sveučilišta u Dubrovniku s Općom bolnicom 
Dubrovnik, kao središte razvoja zdravstvenih studija 
na Sveučilištu u Dubrovniku. Uz već pokrenute 
aktivnosti u izvođenju nastave na preddiplomskome 
stručnom studiju Sestrinstvo i poslijediplomskome 
međusveučilišnom (doktorskom) studiju Biologija 
novotvorina, Zavod za kirurgiju nositelj je aktivnosti 
pri pokretanju diplomskoga specijalističkog stručnog 

studija Kliničko sestrinstvo. Dosad je Zavod za kirurgiju 
organizirao pet poslijediplomskih sveučilišnih tečajeva 
iz različitih područja kirurgije za liječnike i studente 
Sestrinstva i jednoga simpozija, a tijekom 2013. godine 
isplanirana su još tri istovrsna poslijediplomska tečaja za 
trajno usavršavanje. Posebno valja naglasiti da je Zavod 

Predavanje predsjednika Republike Hrvatske Stjepana 
Mesića na Sveučilištu u Dubrovniku 25. travnja 2007.

Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić za 
boravka na Sveučilištu u Dubrovniku u prosincu 2006.

Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo 
Josipović i rektor Sveučilišta u Dubrovniku prof. 

dr. sc. Mateo Milković na tiskovnoj konferrenciji u 
Dubrovniku 17. svibnja 2012.
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za kirurgiju nositelj razvoja znanstvenih aktivnosti 
utemeljenjem Znanstvene jedinice i Znanstveno- 
-istraživačkog laboratorija u Općoj bolnici Dubrovnik, 
uz suradnju Instituta Ruđera Boškovića iz Zagreba, Opće 
bolnice Dubrovnik i Sveučilišta u Dubrovniku

Na temelju Zakona o dopuni Zakona o osnivanju 
Sveučilišta u Dubrovniku, Sveučilište u Dubrovniku 
preuzelo je 1. rujna 2011. od Hrvatskog centra za 
poljoprivredu, hranu i selo Zavod za maslinarstvo i južne 
kulture kao svoju sastavnicu bez pravne osobnosti. Zavod je 
pravni sljednik Stanice za južne kulture Dubrovnik, koja je 
bila utemeljena 1908. godine radi praćenja i unapređivanja 
poljoprivrede na području južne Dalmacije.

Odluku o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o 
osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku donio je predsjednik 
Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo Josipović (Klasa: 
011-01/11-01/1454, Urbroj: 71-05-03/1-2, 6. srpnja 
2011.) i ona je zajedno sa Zakonom objavljena 13. srpnja 
2011. u Narodnim novinama, br. 80/11. Zakon o dopuni 

Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ivo 
Josipović u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku

 10. srpnja 2010.

Zakona o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku stupio je 
na snagu 21. srpnja 2011.

Na 87. sjednici Senata, 8. ožujka 2012., donesen je 
novi Statut Sveučilišta u Dubrovniku, kojim je Zavod 
za maslinarstvo i južne kulture preimenovan u Zavod za 
mediteranske kulture.
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Statutom Sveučilišta u Dubrovniku definirana su 
njegova rukovodna tijela: rektor, Senat i Sveučilišni 
savjet.

Rektor
Rektor je čelnik i voditelj Sveučilišta u Dubrovniku koji 
ga predstavlja i zastupa, organizira i vodi njegov rad i 
poslovanje, upravlja njegovom imovinom i usklađuje 
rad njegovih tijela. Bira ga Senat tajnim glasovanjem iz 
redova redovitih profesora u trajnom zvanju koji su u 
stalnom radnom odnosu na Sveučilištu u Dubrovniku, i 
to na vrijeme od četiri godine. U njegovu radu pomažu 
mu prorektori.

U proteklom razdoblju rektori Sveučilišta u 
Dubrovniku bili su prof. dr. sc. Mateo Milković i prof. dr. 
sc. Vesna Vrtiprah.

Prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor
od 13. studenoga 2003. do 30. rujna 2012.

Nakon što je Sabor Republike Hrvatske donio Zakon 
o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku, Vlada Republike 
Hrvatske je 13. studenoga 2003. imenovala prof. dr. sc. Matea 
Milkovića privremenim rektorom Sveučilišta u Dubrovniku, 
i on je obavio pripreme za početak rada Sveučilišta i podnio 
prijavu za njegov upis u sudski registar. Mandat privremenoga 
rektora trajao mu je do 30. rujna 2004.

Nakon provedenoga natječajnog postupka, Senat 
Sveučilišta u Dubrovniku, na svojoj 5. sjednici, 28. lipnja 
2004., tajnim ga je glasovanjem jednoglasno izabrao 
rektorom za četverogodišnje razdoblje, od 1. listopada 
2004. do 30. rujna 2008.

Na rektorov prijedlog Senat je na svojoj 6. sjednici, 
od 20. srpnja 2004., imenovao prof. dr. sc. Vesnu Vrtiprah 
prorektoricom za nastavu, a na svojoj 7. sjednici, 15. rujna 
2004., imenovao je prof. dr. sc. Đura Benića prorektorom 
za znanost i prof. dr. sc. Vjekoslava Damića prorektorom 
za međunarodnu suradnju. Njihovi mandati započeli su 
1. listopada 2004. i trajali su do 30. rujna 2008.

Nakon provedenoga natječajnog postupka, Senat 
Sveučilišta u Dubrovniku je na svojoj 46. sjednici, 
održanoj 6. svibnja 2008., tajnim glasovanjem jednoglasno 
ponovno izabrao prof. dr. sc. Matea Milkovića rektorom 

Uprava

Portret rektora,
 prof. dr. sc. Matea 

Milkovića, 
rad akademskog slikara 

Valentina Radmana
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Sveučilišta u Dubrovniku za četverogodišnje razdoblje, 
od 1. listopada 2008. do 30. rujna 2012.

Na rektorov prijedlog Senat je na svojoj 49. 
sjednici, 24. lipnja 2008., za isto mandatno razdoblje 
imenovao: prof. dr. sc. Vesnu Vrtiprah prorektoricom 
za studije i upravljanje kvalitetom, prof. dr. sc. Vlatka 
Lipovca prorektorom za tehnologiju i tehnološko-                 
-istraživačke projekte, prof. dr. sc. Branka Glamuzinu 
prorektorom za znanost i znanstvenoistraživačke 
projekte i prof. dr. sc. Vedrana Batoša prorektorom za 
međunarodnu suradnju. Budući da je 8. svibnja 2010. 
prof. dr. sc. Vedran Batoš podnio zahjev za razrješenje, 
Senat ga je na svojoj 68. sjednici, od 28. svibnja 
2010., razriješio funkcije prorektora za međunarodnu 
suradnju s 31. svibnja 2010. Jednako tako, na toj je 
sjednici Senat razriješio i ostale prorektore dotadašnjih 
zaduženja i imenovao je: prof. dr. sc. Vesnu Vrtiprah 
prorektoricom za nastavu i kvalitetu nastave, prof. dr. sc. 
Vlatka Lipovca prorektorom za međunarodnu suradnju 
i prof. dr. sc. Branka Glamuzinu prorektorom za 
znanost i znanstvenoistraživačke projekte, tehnologiju 
i tehnološko-istraživačke projekte.

Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na 95. jednici, 
održanoj 18. rujna 2012., jednoglasno je donio Odluku o 
prestanku mandata rektoru prof. dr. sc. Mateu Milkoviću 
i prorektorima: prof. dr. sc. Branku Glamuzini, prof. dr. 
sc. Vlatku Lipovcu i prof. dr. sc. Vesni Vrtiprah, svima 
s 30. rujna 2012.

S 93. sjednice Senata Sveučilišta u Dubrovniku, 12. lipnja 
2012., nakon izbora rektorice prof. dr. sc. Vesne Vrtiprah

Primopredaja rektorskog lanca rektora 
prof. dr. sc. Matea Milkovića i novoizabrane rektorice 

prof. dr. sc. Vesne Vrtiprah
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Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, rektorica
od 1. listopada 2012.

Nakon provedenoga natječajnog 
postupka, Senat Sveučilišta 
u Dubrovniku, na svojoj 93. 
sjednici, održanoj 12. lipnja 
2012., tajnim je glasovanjem 
izabrao prof. dr. sc. Vesnu 
Vrtiprah rektoricom Sveučilišta u 
Dubrovniku za četverogodišnje 
razdoblje, od 1. listopada 2012. 
do 30. rujna 2016.

Na prijedlog rektorice Senat je na svojoj 96. sjednici, 
održanoj 9. listopada 2012., imenovao prof. dr. sc. 
Vlatka Lipovca prorektorom za međunarodnu suradnju 
i znanost, a prof. dr. sc. Željka Kurtelu prorektorom za 
studije i studente. Njihovi mandati traju koliko traje i 
rektoričin mandatat.

Senat
Senat je najviše izborno stručno tijelo Sveučilišta u 
Dubrovniku koje se konstituira tako da se osigurava 
zastupljenost svih sveučilišnih sastavnica. Statutom 
Sveučilišta u Dubrovniku utvrđeni su način izbora 
njegovih članova i njegova prava i obveze. Pritom Senat 
posebice: donosi Statut; bira rektora i na njegov prijedlog 
imenuje prorektore; odlučuje o osnivanju, osnovama 
ustroja i ukidanju sastavnica te usklađuje njihov rad i 
poslovanje; odlučuje o osnivanju znanstveno-tehnoloških 
parkova, poslovno-inovacijskih centara i trgovačkih 
društava; vodi financijsku politiku i donosi proračun 

Sveučilišta u Dubrovniku, raspravlja o financijskim 
izvješćima i prihvaća završni račun te odlučuje o 
kapitalnim ulaganjima; odlučuje o znanstvenoj, 
obrazovnoj i stručnoj djelatnosti; odlučuje o akademskim 
pitanjima; utvrđuje studijske kapacitete i upisnu politiku, 
određuje upisne kvote i utvrđuje standarde studiranja te 
nadzire njihovu provedbu; odlučuje o uvjetima studiranja 
i studentskom standardu; odlučuje o razvojnim i 
istraživačkim planovima te obavlja i druge poslove 
određene Statutom i drugim općim aktima. Predsjednik 
Senata je rektor po funkciji.

Prvi Senat Sveučilišta u Dubrovniku konstituiran 
je na njegovoj 1. sjednici, 16. veljače 2004., od svih 
nastavnika ex Veleučilišta u Dubrovniku i ex Fakulteta 
za turizam i vanjsku trgovinu koji su imali izbor u 
znanstveno-nastavno zvanje u sazivu:

1. dr. sc. Mateo Milković, redoviti profesor, predsjednik,
i članovi:

2. dr. sc. Ivo Ban, redoviti profesor,
3. dr. sc. Vedran Batoš, docent,
4. dr. sc. Zdravko Bazdan, izvanredni profesor,
5. dr. sc. Đuro Benić, redoviti profesor,
6. dr. sc. Zagorka Brunsko, izvanredna profesorica,
7. dr. sc. Vjekoslav Damić, redoviti profesor,
8. dr. sc. Antonije Đukić, izvanredni profesor,
9. dr. sc. Halid Konjhodžić, redoviti profesor,
10. dr. sc. Srećko Krile, docent,
11. dr. sc. Vlatko Lipovac, redoviti profesor,
12. dr. sc. Frano Ljubić, redoviti profesor,
13. dr. sc. Branka Milošević-Pujo, izvanredna profesorica, 
14. dr. sc. Ivo Paparela, redoviti profesor,
15. dr. sc. Ivan Pavlović, izvanredni profesor,
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16. dr. sc. Zrinka Rudež, docentica,
17. dr. sc. Vesna Vrtiprah, redovita profesorica,
18. dr. sc. Tonko Žabica, redoviti profesor,
19. dr. sc. Maja Žitinski, izvanredna profesorica.

Senat je radio do 30. studenoga 2004.

Nakon provedenih izbora u skladu sa Statutom 
Sveučilišta u Dubrovniku, drugi je Senat konstituiran na 
njegovoj 10. sjednici, održanoj 30. studenoga 2004., u sazivu:

1. prof. dr. sc. Mateo Milković, predsjednik,
i članovi:

2. prof. dr. sc. Ivo Ban,
3. doc. dr. sc. Vedran Batoš,
4. prof. dr. sc. Zdravko Bazdan,

5. prof. dr. sc. Zagorka Brunsko,
6. dr. sc. Branko Glamuzina, viši znanstveni suradnik,
7. prof. dr. sc. Vlatko Lipovac,
8. prof. dr. sc. Frano Ljubić,
9. prof. dr. sc. Ivo Paparela,
10. prof. dr. sc. Ivan Pavlović,
11. doc. dr. sc. Zrinka Rudež,
12. mr. sc. Matko Bupić, viši predavač,
13. mr. sc. Željko Kurtela, viši predavač,
14. Tonći Svilokos, znanstveni novak–asistent,
15. Ana Pujo, dipl. oec.,
16. Robert Kulaš, predsjednik Studentskog zbora,
17. Hrvoje Brbora, zamjenik predsjednika Studentskog 

doma.

Rektor, prorektori, pročelnici odjela i ravnatelj Instituta za more i priobalje u prvom sazivu - slijeva: 
doc. dr. sc. Jadran Šundrica, prof. dr. sc. Željko Kurtela, prof. dr. sc. Branko Glamuzina, prof. dr. sc. Antun Karaman, 
prof. dr. sc. Vjekoslav Damić, prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prof. dr. sc. Mateo Milković, prof. dr. sc. Đuro Benić, 

prof. dr. sc. Ivo Ban, dr. sc. Milan Kiperaš, prof. dr. sc. Vlatko Lipovac i dr. sc. Nenad Jasprica
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Treći Senat konstituiran je na njegovoj 31. sjednici, 
održanoj 28. rujna 2006., u sazivu:

1. prof. dr. sc. Mateo Milković, predsjednik,
i članovi:

2. prof. dr. sc. Ivo Ban, pročelnik Odjela za ekonomiju i 
poslovnu ekonomiju,

3. doc. dr. sc. Vedran Jelavić, pročelnik Pomorskog odjela,
4. prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, pročelnik Elektrotehničko-

-računarskog odjela,
5. mr. sc. Jadran Šundrica, prof. vis. škole, pročelnik 

Strojarskog odjela,
6. prof. dr. sc. Branko Glamuzina, pročelnik Odjela za 

akvakulturu,
7. dr. sc. Milan Kiperaš, prof. vis. škole, pročelnik Odjela 

za komunikologiju,
8. prof. dr. sc. Antun Karaman, pročelnik Odjela za 

umjetnost i restauraciju,
9. dr. sc. Nenad Jasprica, zn. sur., ravnatelj Instituta za 

more i priobalje,
10. doc. dr. sc. Vedran Batoš, 
11. prof. dr. sc. Zdravko Bazdan,
12. prof. dr. sc. Zagorka Brunsko,
13. doc. dr. sc. Nikša Burum, 
14. prof. dr. sc. Antonije Đukić,
15. prof. dr. sc. Frano Ljubić,
16. prof. dr. sc. Stjepan Malović,
17. doc. dr. sc. Marija Mirošević, 
18. prof. dr. sc. Ivo Paparela,
19. prof. dr. sc. Ivan Pavlović,
20. doc. dr. sc. Zrinka Rudež, 
21. mr. sc. Matko Bupić, viši predavač,
22. mr. sc. Tonći Svilokos, asistent,

23. Marijana Lujo, dipl. oec.,
24. Valentina Bulić, predsjednica Studentskog zbora 

Sveučilišta,
25. Vida Čadež, zamjenica predsjednice Studentskog 

zbora Sveučilišta.
Tijekom trećeg saziva Senata došlo je do nekoliko 

promjena:
 - 5. listopada 2007. preminuo je doc. dr. sc. Vedran 

Jelavić, pročelnik Pomorskog odjela, pa je umjesto 
njega član Senata do 30. svibnja 2008. bio doc. dr. sc. 
Ivo Domijan-Arneri, a od 1. lipnja 2008. doc. dr. sc. 
Željko Kurtela;

 - 17. studenoga 2007. preminula je prof. dr. sc. Zagorka 
Brunsko;

 - od 26. veljače 2008. članovi Senata postali su prof. dr. 
sc. Maja Žitinski i dr. sc. Valter Kožul, viši znanstveni 
suradnik;

Rektor, prorektori i tajnici (2004. - 2008.) - slijeva: 
Branko Putica, akademski tajnik, prof. dr. sc. Vjekoslav 
Damić, prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prof. dr. sc. Mateo 

Milković, prof. dr. sc. Đuro Benić, Dalibor Ivušić, glavni 
tajnik
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 - umjesto prof. dr. sc. Branka Glamuzine, za 
pročelnicu Odjela za akvakulturu izabrana je 
doc. dr. sc. Vlasta Bartulović, umjesto prof. 
dr. sc. Vlatka Lipovca, za pročelnika Odjela za 
elektrotehniku i računarstvo izabrana je doc. dr. 
sc. Marija Mirošević, a umjesto dr. sc. Milana 
Kiperaša, profesora visoke škole, za pročelnika 
Odjela za komunikologiju izabran je prof. dr. sc. 
Stjepan Malović;

 - umjesto Vide Čadež, zamjenik predsjednice 
Studentskog zbora bio je Baldo Marunčić.

Četvrti Senat konstituiran je na 54. sjednici, 30. 
siječnja 2009., u sazivu:

1. prof. dr. sc. Mateo Milković, predsjednik,
i članovi:

2. prof. dr. sc. Ivo Ban,
3. doc. dr. sc. Vlasta Bartulović.
4. prof. dr. sc. Zdravko Bazdan,

5. prof. dr. sc. Adam Benović,
6. Valentina Bulić, predsjednica Studentskog zbora,
7. mr. sc. Matko Bupić, viši predavač,
8. doc. dr. sc. Nikša Burum,
9. prof. dr. sc. Vjekoslav Damić,
10. prof. dr. sc. Antonije Đukić,
11. dr. sc. Nenad Jasprica, viši znanstveni suradnik,
12. prof. dr. sc. Antun Karaman,
13. dr. sc. Valter Kožul, viši znanstveni suradnik,
14. doc. dr. sc. Željko Kurtela,
15. Marijana Lujo, dipl. oec.,
16. prof. dr. sc. Frano Ljubić,
17. prof. dr. sc. Stjepan Malović,
18. doc. dr. sc. Marija Mirošević,
19. Miho Obradović, studentski pravobranitelj,
20. prof. dr. sc. Ivo Paparela,
21. doc. dr. sc. Zrinka Rudež,
22. mr. sc. Tonći Svilokos, asistent,
23. dr. sc. Jadran Šundrica, profesor visoke škole,
24. doc. dr. sc. Gordana Vilović,
25. prof. dr. sc. Maja Žitinski.

Peti Senat konstituiran je na 70. sjednici, 21. rujna 
2010., nakon provedenih izbora u skladu s izmjenama i 
dopunama Statuta Sveučilišta u Dubrovniku, u sazivu:

1. prof. dr. sc. Mateo Milković, predsjednik,
i članovi:

2. prof. dr. sc. Ivo Ban,
3. doc. dr. sc. Vlasta Bartulović
4. prof. dr. sc. Zdravko Bazdan,
5. Marina Brailo, dipl. ing., asistent,
6. doc. dr. sc.  Alen Brković,

Prorektori (2008. - 2012.) - slijeva: 
prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, 

prof. dr. sc. Vedran Batoš i prof. dr. sc. Branko Glamuzina
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7. doc. dr. sc. Ivo Domijan-Arneri,
8. prof. dr. sc. Antonije Đukić,
9. Nikša Grljević, student,
10. Marija Gjurašić, prof., viša predavačica,
11. dr. sc. Nikša Glavić, znanstveni suradnik,
12. dr. sc. Nenad Jasprica, viši znanstveni suradnik, 
13. doc. dr. sc. Maro Jelić,
14. prof. dr. sc. Srećko Krile,
15. doc. dr. sc. Željko Kurtela,
16. doc. dr. sc. Martin Lazar,
17. doc. dr. sc. Tihomir Luković,
18. doc. dr. sc. Pero Maldini,
19. Marinko Marić, dipl. ing., predstavnik studenata 

poslijediplomskih studija,
20. Anđelka Marinović, dipl. oec.,
21. doc. dr. sc. Marija Mirošević,
22. Miho Obradović, predsjednik Studentskog 

zbora,

23. prof. dr. sc. Krunoslav Pisk,
24. doc. dr. sc. Natalia Stagl-Škaro,
25. prof. dr. sc. Maja Žitinski.

Nakon što je Senat, na svojoj 87. sjednici, 9. ožujka 
2012., donio novi Statut Sveučilišta u Dubrovniku, 
na svojoj 90. sjednici, održanoj 27. travnja 2012., 
konstituiran je šesti saziv Senata:

1. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor, predsjednik 
(do 30. rujna 2012.),
prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, rektorica, predsjednica 
(od 1. listopada 2012.),

i članovi:
2. doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, pročelnica 

Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju,
3. prof. dr. sc. Željko Kurtela, pročelnik Pomorskog 

Rektorica, prorektori i tajnici (2012. - ) - slijeva: 
Dalibor Ivušić, glavni tajnik, prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, 
prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prof. dr. sc. Željko Kurtela, 

Branko Putica, akademski tajnik

Rektorica, prorektori, pročelnici odjela i ravnatelj Instituta 
za more i priobalje (2012.- ) - slijeva: dr. sc. Valter Kožul, 

prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, prof. dr. sc. Vlasta Bartulović, 
prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, 

prof. dr. sc. Željko Kurtela, prof. dr. sc. Ivan Vilović, 
doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, doc. dr. sc. Ivo Domijan 

Arneri, doc. dr. sc. Đorđe Obradović
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za elektrotehniku i računarstvo,
12. doc. dr. sc. Sanja Tomšić, predstavnica Odjela za 

akvakulturu,
13. doc. dr. sc. Mato Brautović, predstavnik Odjela za 

komunikologiju,
14. prof. Anto Kajinić, predstavnik Odjela za 

umjetnost i restauraciju,
15. dr. sc. Nikša Glavić, predstavnik Instituta za more 

i priobalje,
16. Marina Brailo, dipl. ing., predstavnica zaposlenika 

u suradničkim zvanjima,
17. Marija Gjurašić, prof., predstavnica zaposlenika u 

nastavnim zvanjima,
18. Anđelka Marinović, dipl. oec., predstavnica 

ostalih zaposlenika,
19. Ivana Trojanović, predstavnica studenata 

preddiplomskih studija (do 3. ožujka 2013.),
 Marko Žmirak, predstavnik studenata 

preddiplomskih studija (od 4. ožujka 2013.),
20. Miho Obradović, predstavnik studenata 

diplomskih studija (do 3. ožujka 2013.),
 Dinko Franotović, predstavnik studenata 

diplomskih studija (od 4. ožujka 2013.),
21. Maro Kapović, predstavnik studenata poslije-    

diplomskih studija.

Sveučilišni savjet
Sveučilišni savjet skrbi o razvitku Sveučilišta u 
Dubrovniku, njegovoj interakciji s Dubrovačko- 
-neretvanskom županijom i Gradom Dubrovnikom, te 
raspravlja i potvrđuje strateške i razvojne odluke Senata. 

odjela (do 9. listopada 2012.),
doc. dr. sc. Ivo Domijan Arneri, pročelnik 
Pomorskog odjela (od 10. listopada 2013.),

4. doc. dr. sc. Ivan Vilović, pročelnik Odjela za 
elektrotehniku i računarstvo,

5. prof. dr. sc. Vlasta Bartulović, pročelnica Odjela 
za akvakulturu,

6. prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, pročelnik Odjela za 
umjetnost i restauraciju,

7. prof. dr. sc. Branka Milošević-Pujo, pročelnica 
Odjela za komunikologiju (imenovana rektorovom 
odlukom do 30. rujna 2012.),

 doc. dr. sc. Đorđe Obradović, pročelnik Odjela za 
komunikologiju (od 16. studenoga 2012.),

8. dr. sc. Valter Kožul, znanstveni savjetnik, ravnatelj 
Instituta za more i priobalje,

9. prof. dr. sc. Frano Ljubić, predstavnik Odjela za 
ekonomiju i poslovnu ekonomiju,

10. doc. dr. sc. Maro Jelić, predstavnik Pomorskog 
odjela,

11. prof. dr. sc. Marija Mirošević, predstavnica Odjela 

Članovi Senata ispred zgrade Rektorata, svibnja 2013.
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Sveučilišni savjet 2008. godine s rektorom - prvi red slijeva: 
dr. sc. Želimir Puljić, Terezina Orlić, dipl. oec., prof. dr. 

sc. Josip Lovrić, Dubravka Šuica, prof., prof. dr. sc. Mateo 
Milković; drugi red s lijeva: doc. dr. sc. Ivana Pavlić, Dalibor 

Ivušić, glavni tajnik, Zlata Rodin, studentica

Nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta u Dubrovniku u 
skladu sa zakonom, posebno zakonitosti njegova rada, 
racionalnu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa, 
ostvarivanje odluka Senata, te obavlja druge poslove 
određene Statutom.

Prvi Sveučilišni savjet konstituiran je 10. veljače 
2005. u sastavu:

1. dr. sc. Josip Lovrić, profesor emeritus, predsjednik, 
i članovi:

2. dr. sc. Želimir Puljić, dubrovački biskup, u ime 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta,

3. Dubravka Šuica, prof., gradonačelnica 
Dubrovnika,

4. Ivo Grković, u ime Gospodarske komore 
Dubrovačko-neretvanske županije,

5. mr. sc. Iris Lončar, u ime Sveučilišta u Dubrovniku,

Sveučilišni savjet 2010. godine s rektorom - prvi red 
slijeva: Davorka Palinić, prof. dr. sc. Josip Lovrić, 

Zlata Rodin, studentica, mr. sc. Andro Vlahušić, dr. 
med., prof. dr. sc. Luko Milić, prof. dr. sc. Mateo 

Milković, doc. dr. sc. Ivana Pavlić

6. Marko Radić, u ime Studentskog zbora Sveučilišta 
u Dubrovniku.

Drugi Sveučilišni savjet konstituiran je 8. travnja 
2009. u sastavu:

1. dr. sc. Josip Lovrić, profesor emeritus, predsjednik,
i članovi:

2. prof. dr. sc. Luko Milić, u ime Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta,

3. Dubravka Šuica, prof. (do 25. siječnja 2010.),
 mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., gradonačelnik 

Grada Dubrovnika (od 26. siječnja 2010.),
4. Terezina Orlić, dipl. oec., u ime Gospodarske 

komore Dubrovačko-neretvanske županije,
5. dr. sc. Ivana Pavlić, docentica,
6. Zlata Rodin, studentica.
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Treći Sveučilišni savjet konstituiran je 28. veljače 
2013. u sastavu:

1. dr. sc. Ivo Ban, profesor emeritus, predsjednik,
i članovi:

2. prof. dr. sc. Luko Milić, u ime Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta,

3. mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., gradonačelnik 
Grada Dubrovnika,

4. Terezina Orlić, dipl. oec., u ime Gospodarske 
komore Dubrovačko-neretvanske županije,

5. dr. sc. Ivana Pavlić, docentica,
6. Miho Obradović, predsjednik Studentskog zbora 

(do 3. ožujka 2013.),
Dinko Franotović, predsjednik Studentskog zbora 
(od 4. ožuka 2013.).

Sveučilišni savjet 2012. godine s rektoricom i rektorom 
- slijeva: prof. dr. sc. Luko Milić, Terezina Orlić, dipl. 

oec., prof. dr. sc. Josip Lovrić, prof. dr. sc. Vesna 
Vrtiprah, mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., prof. dr. sc. 

Mateo Milković

Nakon provedenih imenovanja tijekom travnja 
2013. Sveučilišni savjet od 18. srpnja 2013. radio je u 
sastavu:

1. dr. sc. Ivo Ban, profesor emeritus, predsjednik,
i članovi:

2. Tatjana Šimac-Bonačić, u ime Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta,

3. mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., gradonačelnik 
Grada Dubrovnika,

4. Terezina Orlić, dipl. oec., u ime Gospodarske 
komore Dubrovačko-neretvanske županije,

5. prof. dr. sc. Davor Lučić,
6. Monika Soldo, predstavnica studenata
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Pročelnici sveučilišnih odjela

Sveučilišni odjel ima: pročelnika, stručno 
vijeće i druga tijela kojih se sastav, način osnivanja, 
djelokrug rada i ovlasti utvrđuju Statutom Sveučilišta u 
Dubrovniku i pravilnikom odjela.

Pročelnici su bili:
 - Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju - prof. 

dr. sc. Ivo Ban i doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž;
 - Pomorskog odjela - doc. dr. sc. Antun Ničetić, doc. 

dr. sc. Vedran Jelavić, prof. dr. sc. Željko Kurtela i 
doc. dr. sc. Ivo Domijan Arneri;

 - Odjela za elektrotehniku i računarstvo - prof. dr. 
sc. Vlatko Lipovac, prof. dr. sc. Marija Mirošević i 
doc. dr. sc. Ivan Vilović;

 - Odjela za akvakulturu - prof. dr. sc. Branko 
Glamuzina i doc. dr. sc. Vlasta Bartulović;

 - Odjela za komunikologiju - dr. sc. Milan Kiperaš, 
profesor visoke škole, prof. dr. sc. Stjepan Malović, 
prof. dr. sc. Pero Maldini, prof. dr. sc. Branka 
Mirošević-Pujo i doc. dr. sc. Đorđe Obradović;

 - Odjela za umjetnost i restauraciju - prof. dr. sc. 
Antun Karaman i prof. dr. sc. Krunoslav Pisk.

Ravnatelji sveučilišnih instituta

Na Sveučilištu u Dubrovniku osnovan je Institut za 
more i priobalje, a u osnivanju je Institut za matematiku, 
matematičku kemiju i fiziku.

Institutom za more i priobalje rukovodi ravnatelj 
i Znanstveno vijeće, kako je to definirano Statutom 
Sveučilišta u Dubrovniku.

Ravnatelji Instituta za more i priobalje bili su: dr. sc. 
Adam Benović, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, 
dr. sc. Nenad Jasprica, viši znanstveni suradnik, i dr. sc 
Valter Kožul, znanstveni savjetnik.

Voditeljice knjižnica

Sveučilišna knjižnica je u osnivanju pa danas na 
Sveučilištu u Dubrovniku djeluju: Knjižnica za tehničke i 
biotehničke znanosti, Knjižnica za društvene zananosti, 
Centar za turističku dokumentaciju i informaciju, te 
ostale knjižnice. Nihove su voditeljice bile: 

 - Knjižnice za tehničke i biotehničke znanosti 
- Miroslava Damić, prof., i Ana Pujo, dipl. 
knjižničarka;

Rukovodioci sveučilišnih odjela, instituta, 
knjižnica, služba, centara i ureda
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 - Knjižnice za društvene djelatnosti - Vesna Kaminski, 
dipl. oec., i Maris Sjekavica, dipl. knjižničarka.

 - Centar za turističku dokumentaciju - Sofija Bogoje, 
dipl. oec.

Rektorat i voditelji sveučilišnih služba, 
centara i ureda

U radu Sveučilišta u Dubrovniku veliku potporu daju 
Rektorat te sveučilišne službe, centri i uredi.

Rektorat čine: rektor, prorektori, glavni tajnik, 
akademski tajnik i tajnica rektora. Opis poslova Rektorata 
uređuje se Pravilnikom, koji donosi rektor. 

U proteklom razdoblju bili su:
1. Dalibor Ivušić, dipl. iur. - glavni tajnik Sveučilišta,
2. Branko Putica, dipl. iur. - akademski tajnik,
3. Olga Šundrica, ing. – tajnica rektora.

Unutarnji ustroj, popis i opis poslova te radnih mjesta 
u sveučilišnim službama, uredima i centrima određuju se 
Pravilnikom o ustroju radnih mjesta, koji donosi Senat na 
rektorov prijedlog. Njihovi su voditelji bili:

1. Branko Putica, dipl. iur. – Službe za administrativne 
i opće poslove,

2. Anđelka Marinović, dipl. oec. – Kadrovske službe,
3. Franica Grbić-Krampus i Sonja Pirjač, oec. – 

Službe za preddiplomske i diplomske studije,
4. Daria Vučijević, dipl. oec. – Službe za 

poslijediplomske studije,
5. Jelena Čoić, dipl. oec., i Inga Jelavić, dipl. oec. – 

Službe za knjigovodstvo i financije,

6. Sandra Memunić, mag. oec. – Službe za 
međunarodnu suradnju,

7. Marijana Lujo, dipl. oec. – Službe za marketing i 
izdavaštvo,

8. Ivo Barač, ing., i Božo Tomić , dipl. ing. – Službe za 
tehničko održavanje i osiguranje,

9. Miše Galjuf, dipl. oec. – Službe za investicije i 
investicijsko održavanje,

10. Karlo Tutek Primorac, dipl. ing. – Centra za 
informatičku potporu,

11. Sanja Živković, oec. – Ureda za savjetovanje i 
profesionalnu orijentaciju studenata,

12. Matej Trpin, dipl. iur. – Ureda za kvalitetu,
13. Sandra Buratović, mag. rel. publ. – Ureda za 

odnose s javnostima.
Valjka napomenuti da je u tijeku izradba novoga 

ustroja radnih mjesta na Sveučilištu pa su moguća 
odstupanja u imenima služba, ureda i centara.

Za provedbu stalnoga stručnog usavršavanja 
Sveučilište je osnovalo poslovno-obrazovne centre: 
Sveučilišni centar za jezike, Centar za izobrazbu pomoraca 
i Centar za turističke vodiče i voditelje poslovnica. 
Njihovi voditelji bili su:

1. mr. sc. Lucijana Leoni - Sveučilišnog centra za 
jezike,

2. doc. dr. sc. Matko Bupić - Centra za izobrazbu 
pomoraca,

3. prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah - Centra za turističke 
vodiče i voditelje poslovnica.
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Sveučilište u Dubrovniku započelo je svoju 
djelatnost sa 62 zaposlenika u stalnom radnom 
odnosu sa znanstveno-nastavnim, znanstvenim 

ili nastavnim zvanjem, a na znanstvenim projektima i 
u održavanju vježba u nastavi bilo je i 19 znanstvenih 

Nastavnici i znanstvenici

novaka. Dakle, znanstveno-nastavnu aktivnost započelo 
je s 51% zaposlenih u stalnome radnom odnosu i 49% 
vanjskih suradnika.

Nastavnici i znanstvenici u stalnom radnom odnosu 
1. listopada 2003. bili su:

Broj Ime i prezime Zvanje
1. dr. sc. Ivo Ban redoviti profesor
2. dr. sc. Đuro Benić redoviti profesor – trajno zvanje
3. dr. sc. Vjekoslav Damić redoviti profesor
4. dr. sc. Halid Konjhodžić redoviti profesor – trajno zvanje
5. dr. sc. Vlatko Lipovac redoviti profesor 
6. dr. sc. Frano Ljubić redoviti profesor – trajno zvanje
7. dr. sc. Mateo Milković redoviti profesor
8. dr. sc. Ivo Paparela redoviti profesor – trajno zvanje
9. dr. sc. Vesna Vrtiprah redovita profesorica

10. dr. sc. Tonko Žabica 
(od 1. prosinca 2004. u mirovini) redoviti profesor – trajno zvanje

11. dr. sc. Zdravko Bazdan izvanredni profesor
12. dr. sc. Zagorka Brunsko izvanredna profesorica
13. dr. sc. Antonije Đukić izvanredni profesor
14. dr. sc. Branka Milošević Pujo izvanredna profesorica
15. dr. sc. Ivan Pavlović izvanredni profesor
16. dr. sc. Maja Žitinski izvanredna profesorica

17. dr. sc. Branko Glamuzina viši znanstveni suradnik

18. dr. sc. Vedran Batoš docent
19. dr. sc. Srećko Krile docent
20. dr. sc. Zrinka Rudež docentica 

21. dr. sc. Milan Kiperaš profesor visoke škole
22. dr. sc. Antun Ničetić profesor visoke škole
23. mr. sc. Jadran Šundrica profesor visoke škole

24. Helena Brautović, prof. viša predavačica
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25. mr. sc. Matko Bupić viši predavač
26. dr. sc. Vedran Jelavić viši predavač
27. Ivo Jelić, dipl. ing. viši predavač
28. mr. sc. Mate Jurjević viši predavač
29. mr. sc. Nikša Koboević viši predavač
30. mr. sc. Željko Kurtela viši predavač
31. mr. sc. Lucijana Leoni viša predavačica
32. mr. sc. Marija Mirošević viša predavačica
33. mr. sc. Ivan Prce viši predavač

34. Marija Baća, prof. predavačica
35. Davor Bonačić, dipl. ing. predavač
36. Miloš Brajović, dipl. ing. predavač
37. dr. sc. Nikša Burum predavač
38. Sandra Didović–Baranac, prof. predavačica
39. Perica Domijan, prof. predavač
40. mr. sc. Lia Dragojević predavačica
41. Jelena Dubčić, prof. predavačica
42. Marija Gjurašić, prof. predavačica
43. mr. sc. Ivan Jelčić predavač
44. Nataša Jurjević, dipl. ing. predavačica
45. Dubravko Lovrić, dipl. ing. predavač
46. mr. sc. Katarina Macan predavačica
47. Jasenka Maslek, prof. predavačica
48. Tereza Matić-Ivušić, prof. predavačica
49. mr. sc. Igor Mazić predavač
50. mr. sc. Mario Miličević predavač
51. Ivona Milić-Beran, prof. predavačica
52. Nikša Mojaš, dipl. ing. predavač
53. Ivana Nakić-Lučić, prof. predavačica
54. Zrinka Režić-Tolj, prof. predavačica

55. mr. sc. Zrinka Golemac asistentica
56. mr. sc. Iris Lončar asistentica
57. mr. sc. Goran Lucin asistent
58. mr. sc. Iris Mihajlović asistentica
59. mr. sc. Martina Novak asistentica
60. mr. sc. Mihovil Račić asistent

61. Silvija Batoš, prof. stručna suradnica
62. Aleksandar Selmanović, prof. stručni suradnik

U proteklih deset godina u stalni radni odnos na 
Sveučilište u Dubrovniku primljeni su:

 - sa znanstveno-nastavnim zvanjem............................6
 - s umjetničko-nastavnim zvanjem..............................1

 - stručnih suradnika – viših asistenata.......................18
 - stručnih suradnika –asistenata.................................50
 - s  nastavnim zvanjem..................................................9.
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Da bi se ta 84 znanstvenika, nastavnika i suradnika 
mogla zaposliti na Sveučilište u Dubrovniku, u prvom 
redu valja zahvaliti Ministarstvu znanosti, obrazovanja 
i sporta, koje je odobravajući razvojna mjesta dalo 
nemjerljivu potporu ovome visokom učilištu.

U tom su razdoblju nastavnici u stalnome radnom 
odnosu na Sveučilištu u Dubrovniku izabrani u 
znanstveno–nastavno zvanje:

 - redoviti profesor u trajnom zvanju...........................9
 - redoviti  profesor.......................................................10
 - izvanredni  profesor..................................................15
 - docent........................................................................48,

i sedam ih je izabrano u znanstveno zvanje.
Također, u nastavno zvanje izabrani su:

 - profesor visoke škole...................................................1
 - viši predavač...............................................................24
 - predavač......................................................................16.

U proteklom razdoblju 33 nastavnika, znanstvenika 
ili suradnika u stalnome radnom odnosu napustila su 
Sveučilište u Dubrovniku:

1. dr. sc. Ivo Ban, redoviti profesor u trajnom zvanju 
– odlazak u mirovinu,

2. dr. sc. Adam Benović, znanstveni savjetnik u 
trajnom zvanju – preminuo,

3. dr. sc. Vjekoslav Damić, redoviti profesor u 
trajnom zvanju - odlazak u mirovinu,

4. dr. sc. Čedomil Lucu, redoviti profesor u trajnom 
zvanju – odlazak u mirovinu,

5. dr. sc. Ivo Paparela, redoviti profesor u trajnom 
zvanju – odlazak u mirovinu,

6. dr. sc. Boško Skaramuca, redoviti profesor u 
trajnom zvanju – odlazak u mirovinu,

7. dr. sc. Tonko Žabica, redoviti profesor u trajnom 
zvanju – odlazak u mirovinu,

8. dr. sc. Zdravko Bazdan, izvanredni profesor - 
odlazak u mirovinu,

9. dr. sc. Zagorka Brunsko, izvanredna profesorica – 
preminula,

10. dr. sc. Marina Carić, viša znanstvena suradnica - 
odlazak u mirovinu,

11. dr. sc. Antonije Đukić, izvanredni profesor – 
odlazak u mirovinu,

12. dr. sc. Antun Karaman, redoviti profesor – odlazak 
u mirovinu,

13. dr. sc. Stjepan Malović, redoviti profesor – 
sporazumni prekid,

14. dr. sc. Vedran Jelavić, docent - preminuo,
15. dr. sc. Zrinka Rudež, docentica – sporazumni 

prekid,
16. dr. sc. Ivan Tanta, docent - sporazumni prekid,
17. dr. sc. Gordana Vilović, docentica – sporazumni 

prekid,

18. dr. sc. Dubravka Bojanić Varezić, viša asistentica – 
sporazumni prekid,

19. dr. sc. Davor Čokljat, viši asistent - sporazumni 
prekid,

20. dr. sc. Tihomir Janjiček, viši asistent – izvanredni 
otkaz,

21. dr. sc. Sarah Michel Rajtmajer, viša asistentica - 
sporazumni prekid,
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22. dr. sc. Milan Kiperaš, profesor visoke škole – odlazak 
u mirovinu,

23. dr. sc. Antun Ničetić, profesor visoke škole – odlazak 
u mirovinu,

24. dr. sc. Deša Bačić, znanstvena novakinja – sporazumni 
prekid,

25. dr. sc. Selma Čustović, znanstvena novakinja – 
sporazumni prekid,

26. Pavo Klokoč, dipl. ing., asistent - sporazumni prekid,
27. Dario Krešić, dipl. ing., asistent – sporazumni prekid,
28. mr. sc. Martina Novak, asistentica – sporazumni 

prekid,

29. Velibor Puzović, dr. med., asistent – sporazumni 
prekid,

30. Ivo Jelić, dipl. ing., viši predavač – odlazak u mirovinu,

31. Marija Baća, prof., predavačica – odlazak u mirovinu,
32. Marija Kulišić, prof., predavačica - sporazumni prekid,
33. Dubravko Lovrić, dipl. ing., predavač – preminuo,
34. mr. sc. Katarina Macan, predavačica – sporazumni 

prekid.

Tako su 30. rujna 2013. na Sveučilištu u Dubrovniku 
bili zaposleni nastavnici i znanstvenici u stalnom radnom 
odnosu:

Broj Ime i prezime Zvanje
1. dr. sc. Đuro Benić redoviti profesor – trajno zvanje
2. dr. sc. Halid Konjhodžić redoviti profesor – trajno zvanje
3. dr. sc. Branko Glamuzina redoviti profesor – trajno zvanje
4. dr. sc. Vlatko Lipovac redoviti profesor – trajno zvanje
5. dr. sc. Frano Ljubić redoviti profesor – trajno zvanje
6. dr. sc. Mateo Milković redoviti profesor – trajno zvanje
7. dr. sc. Branka Milošević-Pujo redovita profesorica – trajno zvanje
8. dr. sc. Vesna Vrtiprah redovita profesorica – trajno zvanje

9. dr. sc. Krunoslav Pisk znanstveni savjetnik – trajno zvanje

10. dr. sc. Vedran Batoš redoviti profesor
11. dr. sc. Srećko Krile redoviti profesor
12. dr. sc. Davor Lučić redoviti profesor
13. Anto Kajinić, ak. slikar redoviti profesor
14. dr. sc. Maja Žitinski redovita profesorica

15. dr. sc. Valter Kožul znanstveni savjetnik

16. dr. sc. Vlasta Bartulović izvanredna profesorica
17. dr. sc. Mato Brautović izvanredni profesor
18. dr. sc. Nikša Burum izvanredni profesor
19. dr. sc. Maro Jelić izvanredni profesor
20. dr. sc. Željko Kurtela izvanredni profesor
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21. dr. sc. Tihomir Luković izvanredni profesor
22. dr. sc. Pero Maldini izvanredni profesor
23. dr. sc. Marija Mirošević izvanredna profesorica
24. dr. sc. Majda Tafra-Vlahović izvanredna profesorica

25. dr. sc. Mirna Batistić viša znanstvena suradnica
26. dr. sc. Nenad Jasprica viši znanstveni suradnik
27. dr. sc. Vladimir Onofri viši znanstveni suradnik

28. dr. sc. Marija Benić Penava docentica
29. dr. sc. Alen Brković docent
30. dr. sc. Matko Bupić docent
31. dr. sc. Lucia Emanuele docentica
32. dr. sc. Ivo Domijan-Arneri docent
33. dr. sc. Marija Dragičević docentica
34. dr. sc. Ana Gavrilović docentica
35. dr. sc. Anita Jeličić docentica
36. dr. sc. Mate Jurjević docent
37. dr. sc. Nikša Koboević docent
38. dr. sc. Nikola Koncul docent
39. dr. sc. Martin Lazar docent
40. dr. sc. Iris Lončar docentica
41. dr. sc. Dara Ljubić docentica
42. dr. sc. Davor Ljubimir docent
43. dr. sc. Matea Matić docentica
44. dr. sc. Marija Martinović docentica
45. dr. sc. Mario Miličević docent
46. dr. sc. Mato Mišković docent
47. dr. sc. Đorđe Obradović docent
48. dr. sc. Davor Pauković docent
49. dr. sc. Ivana Pavlić docentica
50. dr. sc. Doris Peručić docentica
51. dr. sc. Natalia Stagl Škaro docentica
52. dr. sc. Nebojša Stojčić docent
53. dr. sc. Tonći Svilokos docent
54. dr. sc. Ivo Šperanda docent 
55. dr. sc. Jadran Šundrica docent
56. dr. sc. Sanja Tomšić docentica
57. dr. sc. Sandra Uskoković docentica
58. dr. sc. Ivan Vilović docent
59. dr. sc. Katija Vojvodić docentica
60. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž docentica
61. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica docentica

62. mr. art. Kristina Kojan Goluža docentica
63. mr. art. Denis Vokić docent
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64. dr. sc. Jakša Bolotin znanstveni suradnik
65. dr. sc. Nikša Glavić znanstveni suradnik
66. dr. sc. Jakica Njire znanstvena suradnica

67. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić viša asistentica
68. dr. sc. Igor Brautović viši asistent
69. dr. sc. Iris Dupčić Radić viša asistentica
70. dr. sc. Marijeta Čalić viša asistentica
71. dr. sc. Rade Garić viši asistent
72. dr. sc. Marijo Kirola viši asistent
73. dr. sc. Iris Mihajlović viša asistentica 
74. dr. sc. Josip Mikuš viši asistent
75. dr. sc. Ivona Milić Beran viša asistentica
76. dr. sc. Marijana Musladin viša asistentica
77. dr. sc. Marijana Pećarević viša asistentica
78. dr. sc. Barbara Puh viša asistenica
79. dr. sc. Sara Michel Rajtmajer viša asistentica
80. dr. sc. Perica Vojinić viša asistentica

81. dr. sc. Helena Brautović, prof. viša predavačica
82. dr. sc. Jasenka Maslek viša predavačica

83. mr. sc. Sandra Didović Baranac viša predavačica
84. mr. sc. Lia Dragojević viša predavačica
85. mr. sc. Lucijana Leoni viša predavačica
86. mr. sc. Nikša Mojaš viši predavač
87. mr. sc. Ivan Prce viši predavač
88. mr. sc. Aleksandar Selmanović viši predavač
89. mr. sc. Nives Vidak viša predavačica

90. Miloš Brajović, dipl. ing. viši predavač
91. Jelena Dubčić, prof. viša predavačica
92. Ivica Đurđević-Tomaš, dipl. ing. viši predavač
93. Marija Gjurašić, prof. viša predavačica
94. Nataša Jurjević, dipl. ing. viša predavačica
95. Tereza Matić Ivušić, prof. viša predavačica
96. Ariana Violić Koprivec, prof. viša predavačica

97. dr. sc. Barbara Gangai asistentica
98. mr. sc. Zrinka Golemac asistentica
99. mr. sc. Zorica Krželj-Čolović asistentica

100. mr. sc. Stijepo Letunić asistent
101. mr. sc. Goran Lucin asistent
102. mr. sc. Mihovil Račić asistent
103. mr. sc. Meri Šuman-Tolić asistentica
104. mr. sc. Ivona Zakarija asistentica
105. mr. sc. Krunoslav Žubrinić asistent
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106. mr. art. Iris Lobaš Kukavičić asistentica

107. Daniel Atijas, mag. asistent
108. Marija Bečić, mag. asistentica
109. Anamaria Bjelopera, dipl. ing. asistentica
110. Marina Brailo, dipl. ing. asistentica
111. Margarita Bego, dipl. ing. asistentica
112. Ana Car, dipl. ing. asistentica
113. Romana Capor Hrošik, prof. asistentica
114. Anuška Fjorović, dipl. novinar asistentica
115. Dražen Damić, dipl. ing. asistent
116. Ivan Grbavac, dipl. ing. asistent
117. Niko Hrdalo, dipl. ing. asistent
118. Željana Ivušić, prof. asistentica
119. Daniela Jemo, dipl. ing. asistentica
120. Žarko Koboević, dipl. ing. asistent
121. Adriana Lipovac, mag. ing. el. asistentica
122. Ines Obradović, mag. ing. comp. asistentica
123. Ivona Onofri, dipl. ing. asistentica
124. Ivana Popović, prof. asistentica
125. Ana Portolan, univ. spec. oec. asistentica
126. Ivana Prusina, dipl. ing. asistentica
127. Anamarija Šare, mag. ing. mech. asistentica
128. Ivana Violić univ. spec. oec. asistentica
129. Srđan Vujičić, mag. ing. asistent

130. dr. sc. Zrinka Režić Tolj predavačica
131. mr. sc. Ivan Jelčić predavač
132. mr. sc. Dean Kontić predavač
133. mr. sc. Igor Mazić predavač
134. mr. sc. Ivana Nakić Lučić predavačica

135. Đivo Ban, prof. predavač
136. Silvija Batoš, prof. predavačica
137. Davor Bonačić, dipl. ing. predavač
138. Perica Domijan, prof. predavač
139. Daniela Falkoni-Mjehović, prof. predavačica
140. Martina Hrnić, prof. predavačica

U radni odnos na određeno vrijeme primljeni su:
1. Mateo Miguel Kodrič Kesovia, mag. art. – asistent,
2. Nikolina Lubura Luetić, prof. – stručna suradnica,
3. Andrej Novak, mag. math. – asistent.
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Profesori emeritusi

Počasno zvanje profesor emeritus Senat 
dodjeljuje bez provođenja javnog natječaja zaslužnim 
umirovljenim redovitim profesorima u trajnom 
zvanju na Sveučilištu u Dubrovniku koji su se svojim 
znanstvenim ili umjetničkim radom posebno istaknuli 
i ostvarili međunarodnu reputaciju. To počasno zvanje 
Senat dodjeljuje i umirovljenom rektoru Sveučilišta 
u Dubrovniku. Pobliže odredbe o postupku dodjele 
počasnog zvanja profesor emeritus određuju se 
posebnim pravilnikom Sveučilišta u Dubrovniku. 

Profesor emeritus ima pravo sudjelovati u 
izvođenju nastave na poslijediplomskim studijima i 
u mentorstvu studentima na sveučilišnim studijima, 
sudjelovati u znanstvenoistraživačkim i stručnim 
projektima, biti član povjerenstava u postupcima izbora 
u znanstveno-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna 
zvanja, dodjeli počasnih zvanja, nagrada i različitih 
priznanja.

Počasno zvanje profesora emeritusa na Sveučilištu 
u Dubrovniku stekli su:

dr. sc. Josip Lovrić, redoviti profesor 
u trajnom zvanju, odlukom Senata 
Sveučilišta u Dubrovniku na 
njegovoj 12. sjednici, održanoj 21. 
siječnja 2005. Profesor Josip Lovrić 
preminuo je 26. studenoga 2012.;

dr. sc. Ivo Ban, redoviti profesor u 
trajnom zvanju, odlukom Senata 
Sveučilišta u Dubrovniku na 
njegovoj 83. sjednici, održanoj 9. 
prosinca 2011.;

dr. sc. Vjekoslav Damić, redoviti 
profesor u trajnom zvanju, odlukom 
Senata Sveučilišta u Dubrovniku na 
njegovoj 83. sjednici, održanoj 9. 
prosinca 2011.;

dr. sc. Boško Skaramuca, redoviti 
profesor u trajnom zvanju, odlukom 
Senata Sveučilišta u Dubrovniku 
na njegovoj 99. sjednici, održanoj 
siječnja 2013.

I dok profesori emeritusi: dr. sc. Ivo Ban, dr. sc. 
Vjekoslav Damić i dr. sc. Boško Skaramuca još nisu rekli 
posljednju riječ na Sveučilištu u Dubrovniku, dr. sc. Josip 
Lović je preminuo.

Pronicljiva i znatiželjna uma, profesor emeritus Josip 
Lovrić nastojao je neprestano teorijska načela pretočiti u 
svrhovite i čovjeku korisne naprave i sustave. Poradi toga 
je, uz znanstvene i stručne radove, i patentirao metodu 
o tretiranju balastnih voda na brodu da se izbjegne rizik 
unosa „stranih“ organizama u naše more s razvijenom 
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marikulturom i primorskim turizmom. U njegovu radu 
skrb za očuvanje našega mora i priobalja od različitih 
onečišćenja, bila je trajna. Bio je rektor Sveučilišta u 
Splitu, dekan Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 
i privremeni rektor Veleučilišta u Dubrovniku. Mnogo 
je učinio da se pomorski karakter studija u Dubrovniku 
ne izgubi u mnoštvu novih tehnologija i stručnih profila 
što ih suvremeni život neminovno i nezaustavljivo 
nameće. Ali znao je da mladim ljudima Dubrovnika treba 
ponuditi veći spektar studijskih programa. Zato je snažno 
podupirao osnivanje Veleučilišta, a zatim i Sveučilišta 
u Dubrovniku. Njegov doprinos u tome bio je golem. 
Profesor Josip Lovrić, alias Jozo Lovrić Jadrijev, bio je 
inženjer brodogradnje, pomorski stručnjak, znanstvenik, 
izumitelj, publicist, urednik i pisac, pa mu valja zahvaliti i 
za velik doprinos u intelektualnoj i kulturnoj sferi Grada 
Dubrovnika.

Znanstveni novaci

Sveučilište u Dubrovniku imalo je 1. listopada 
2003. na znanstvenim projektima koje su vodili njegovi 
znanstvenici, 18 znanstvenih novaka:

1. mr. sc. Deša Bačić
2. mr. sc. Vlasta Bartulović
3. mr. sc. Ana Bratoš-Cetinić
4. Selma Čustović, dipl. ing.
5. Iris Dupčić, dipl .ing.
6. mr. sc. Ana Gavrilović
7. mr. sc. Maro Jelić
8. mr. sc. Marijo Kirola
9. Zorica Krželj, dipl. ing.

10. mr. sc. Josip Mikuš
11. mr. sc. Ivana Pavlić
12. mr. sc. Damir Radan
13. Tonći Svilokos, dipl. oec.
14. Meri Šuman Tolić, dipl. oec.
15. Sanja Tomšić, prof.
16. mr. sc. Katija Vojvodić
17. Ivona Vrdoljak Raguž, dipl. oec.
18. mr. sc. Marija Zakarija

Uz rad na znanstvenim projektima i stjecanju 
doktorata znanosti, znanstveni su novaci dio svojih radnih 
obveza ispunjavali sudjelujući u izvođenju vježba na 
pojedinim kolegijima studijskih programa na Sveučilištu 
u Dubrovniku. Tijekom proteklih deset godina mijenjao 
se njihov broj ovisno o stečenom doktoratu znanosti, 
ali i o odobrenju Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za njihovo zaposlenje na novim znanstvenim 
projektima. Valja reći da je baš ta potpora Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta bila jedna od najvažnijih 
za Sveučilište u Dubrovniku.

Na Sveučilištu u Dubrovniku bilo je 30. rujna 2013. 
ukupno osam znanstvenih novaka – asistenata:

1. dr. sc. Nenad Antolović, zn. sur.
2. Stjepan Ćavar, mag. ing.
3. Tatjana Dobroslavić, mag. ing.
4. dr. sc. Enis Hrustić, viši asistent
5. Marijana Miloslavić, dipl. ing.
6. Dinka Lale, dipl. ing.
7. Stijepo Ljubimir, dipl. ing.
8. Tomo Sjekavica, mag. ing.

Na temelju svega rečenoga može se zaključiti da je 
u stalnome radnom odnosu na Sveučilištu u Dubrovniku 
bilo:

monografija.indd   127 6.9.2013.   12:34:27



PRVIH DESET GODINA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU     128

1. 10. 2003. otišli 30. 9. 2013.
dr. sc. 24 24 82
mr. sc. 19 2 19
mr. art. 3
ukupno 43 27 104

Broj doktora znanosti u proteklih deset godina 
povećao se 3,4 puta iako je njih 24 otišlo – 3 su preminula, 
12 je otišlo u mirovinu, 8 je sporazumno prekinulo radni 
odnos i 1 je dobio izvanredni otkaz.

Podaci o broju nastavnika i znanstvenika u 
stalnome radnom odnosu na Sveučilštu u Dubrovniku 
od 1. listopada 2003. do 30. rujna 2013. daju se tablično.

Zvanje Broj zaposlenih nastavnika, znanstvenika i suradnika
1. 10. 2003. otišli 30. 9. 2013.

redoviti profesor - trajno zvanje 5 6 8
znanstveni savjetnik - trajno zvanje 1 1
redoviti profesor 5 0 6
znanstveni savjetnik 1
izvanredni profesor 6 5 8
viši znanstveni suradnik 1 1 3
docent 3 4 36
znanstveni suradnik 3
viši asistent 4 15
asistent 6 6 32

profesor visoke škole 3 2
viši predavač 10 1 16
predavač 21 4 11
stručni suradnik 2
ukupno 62 34 140

Dakle, 30. rujna 2013., u stalnome radnom odnosu 
na Sveučilištu u Dubrovniku bio je 141 zaposleni 
sa znanstveno-nastavnim, znanstvenim i nastavnim 
zvanjem, a na znanstvenim projektima i pri izvedbi vježba 
u nastavi bilo je osam znanstvenih novaka – asistenata. 
Također, 1. listopada 2003. bilo je 19 zaposlenika u 
stalnome radnom odnosu s izborom u znanstveno- 
-nastavnom zvanju (činili su prvi saziv Senata Sveučilišta 
u Dubrovniku), a 30. rujna 2013. bilo ih je 57. Pritom je 
znanstveno-nastavnu aktivnost obavljalo 75% zaposlenih 
u stalnom radnom odnosu i 25% vanjskih suradnika.
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Sveučilište u Dubrovniku započelo je svoju 
djelatnost s 57 namještenika u stalnome radnom 
odnosu u pratećim službama. Tako su 1. listopada 

2003. bili zaposleni:

Namještenici

Broj Ime i prezime Radno mjesto
Ured rektora

1. Dalibor Ivušić, dipl. iur. rukovoditelj odjela u područnoj službi
2. Olga Šundrica voditeljica ostale ustrojstvene jedinice

Služba za administrativne i opće poslove
3. Branko Putica, dipl. iur. rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi 
4. Jelena Dubelj administrativna tajnica
5. Mireja Muhoberac stručna suradnica I. vrste 
6. Ivo Mandić radno mjesto III. vrste 

Služba za preddiplomske i diplomske studije
7. Franica Grbić-Krampus viša stručna referentica
8. Đina Gangai viša stručna referentica
9. Lidija Jović viša stručna referentica

10. Sonja Pirjač voditeljica odsjeka II. vrste
11. Gordana Čoić stručna referentica III. vrste

Služba za financijsko-knjigovodstvene i računovodstvene poslove
12. Jelena Čoić, dipl. oec. rukovoditeljica pododsjeka u središnjoj službi
13. Jakica Marinović voditeljica ostale ustrojstvene jedinice III. vrste
14. Rade Mihaljević, ing. voditeljica ostale ustrojstvene jedinice III. vrste
15. Marina Vlahušić voditeljica ostale ustrojstvene jedinice III. vrste
16. Davorka Jovica voditeljica ostale ustrojstvene jedinice III. vrste
17. Elena Mratović voditeljica računovodstva
18. Ana Brajović, dipl. oec, viša stručna referentica

Služba za međunarodnu suradnju i organizaciju znanstvenih i stručnih skupova
19. dr. sc. Natalia Stagl Škaro voditeljica službe

Služba za izdavaštvo i marketing
20. dr. sc. Pero Maldini rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi
21. Marijana Lujo, dipl. oec. stručna suradnica I. vrste
22. Davorka Turčinović, ing. stručna referentica III. vrste
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Sveučilišna knjižnica
23. Miroslava Damić, prof. viša knjižničarka
24. Vesna Kaminski, prof. diplomirana knjižničarka
25. Ana Pujo, dipl. knjiž. diplomirana knjižničarka
26. mr. sc. Marija Benić Penava ostala radna mjesta I. vrste

Služba za turističku dokumentaciju
27. Sofija Bogoje, dipl. knjiž. voditeljica ostale ustrojstvene jedinice

Centar za informatičku potporu
28. mr. sc. Ivan Vilović rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi
29. Branko Radojević, dipl. ing. voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica
30. mr. sc. Ante Katavić voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica I. vrste 
31. Karlo Tutek, ing. tehnički suradnik
32. Gordan Nagy, dipl. oec. stručni suradnik I. vrste

Školsko-istraživački brod “Naše more”
33. Ljubo Merčep, dipl. ing. rukovoditelj odjela u središnjoj službi
34. Antun Carević, ing. ostala radna mjesta II. vrste
35. Rober Mišković tehnički suradnik
36. Mile Nenadić, ing. tehnički suradnik
37. Vinko Asić tehnički suradnik

Služba za tehničko održavanje i osiguranje
38. Miše Galjuf, dipl. oec. rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi
39. Ivo Barač, ing. voditelj ostale ustrojstvene jedinice II. vrste
40. Cvijeto Radić, ing. viši tehničar
41. Đuro Bajurin radno mjesto II. vrste
42. Tonći Petrović radno mjesto II. vrste
43. Pero Kolak radno mjesto III. vrste
44. Ivan Koncul radno mjesto III. vrste
45. Senko Križ radno mjesto III. vrste
46. Niko Kristović radno mjesto III. vrste
47. Mato Matić radno mjesto III. vrste
48. Anka Martić radno mjesto III. vrste
49. Anita Kravarović radno mjesto IV. vrste
50. Luce Jerčić radno mjesto IV. vrste
51. Ruža Kriste radno mjesto IV. vrste
52. Dragica Mihaljević radno mjesto IV. vrste
53. Miroslava Ramić radno mjesto IV. vrste
54. Klara Gjaja radno mjesto IV. vrste
55. Danica Rončević radno mjesto IV. vrste
56. Marija Vuletić radno mjesto IV. vrste
57. Kate Zvono radno mjesto IV. vrste
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U proteklom razdoblju 64 namještenika primljena 
su u stalni radni odnos od kojih je na Sveučilište u 
Dubrovniku s osnivanjem Instituta za more i priobalje 
zaposleno devet namještenika, sa Zavodom za 
mediteranske kulture 27 zaposlenika, a u sve prateće 
službe 28 namještenika.

Također, u tom je razdoblju 26 namještenika 
u stalnom radnom odnosu napustilo Sveučilište u 
Dubrovniku (abecednim redoslijedom):

1. Ivo Barač, ing. – odlazak u mirovinu,
2. Nikola Belemečić – odlazak u mirovinu,
3. Ana Bibica, dipl. ing  – sporazumni prekid,
4. Đuro Bajurin – odlazak u mirovinu,
5. Antun Carević, ing, - odlazak u mirovinu,
6. Miroslava Damić, prof. – odlazak u mirovinu.
7. Klare Gjaja – odlazak u mirovinu,
8. Franica Grbić-Krampus – odlazak u mirovinu,
9. Igor Jadrušić, ing. – sporazumni prekid,
10. Vinko Jerković, ing. - sporazumni prekid,

11. Davorka Jovica – odlazak u mirovinu,
12. Niko Jozović – odlazak u mirovinu,
13. Vesna Kaminski, prof. – odlazak u mirovinu,
14. mr. sc. Ante Katavić – sporazumni prekid,
15. Ruža Kriste - odlazak u mirovinu,
16. Dragica Mihaljević – odlazak u mirovinu,
17. Robert Mišković – sporazumni prekid,
18. Antun Petrović – odlazak u mirovinu,
19. Sonja Pirjač – odlazak u mirovinu,
20. Cvijeto Radić, ing.- odlazak u mirovinu,
21. Branko Radojević, dipl. ing. – sporazumni prekid,
22. Miroslava Ramić – odlazak u mirovinu,
23. Danica Rončević – odlazak u mirovinu,
24. Ivan Sušac, mag. ing. – sporazumni prekid,
25. Miho Šiljug – odlazak u mirovinu,
26. Dubravka Vuličević, dipl. oec. – sporazumni 

prekid.
Namještenici u stalnome radnom odnosu na 

Sveučilištu u Dubrovniku 30. rujna 2013. bili su:

Sa skupa zaposlenika 2009. godine Sa skupa zaposlenika 2010. godine
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Broj Ime i prezime Radno mjesto
Služba za administrativne i opće poslove

1. Dalibor Ivušić, dipl. iur. rukovoditelj odjela u područnoj službi – glavni tajnik
2. Branko Putica, dipl. iur. rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi – 

akademski tajnik
3. Olga Šundrica, ing. voditeljica ispostave - tajnica rektora
4. Mireja Muhoberac, mag. oec. stručna suradnica I. vrste – tajnica odjela
5. Paulina Bačić, mag. rel. publ. stručna suradnica I. vrste – tajnica odjela
6. Katija Palunčić, mag. oec. viša stručna referentica – tajnica odjela
7. Maja Grgurević, bac. stručna suradnica I. vrste – tajnica odjela
8. Jelena Dubelj adminitrativna tajnica 

Kadrovska služba
9. Anđelka Marinović, dipl. oec. stručna suradnica I. vrste 

Služba za preddiplomske i diplomske studije
10. Đina Gangai, oec. viša stručna referentica
11. Lidija Jović, oec. viša stručna referentica
12. Ivica Miloslavić, dipl. ing. viši stručni referent
13. Gordana Čoić stručna referentica III. vrste

Služba za poslijediplomske studije
14. Daria Vučijević, dipl. oec. voditeljica ostale ustrojstvene jedinice I. vrste 

Služba za knjigovodstvo i financije

15. Inga Jelavić, dipl. oec. voditeljica službe za financijsko – računovodstvene 
poslove

16. Jelena Čoić, dipl. oec voditeljica ostalih ustrojstvenih jedinica (plan i analiza)
17. Nikolina Korać stručna suradnica I. vrste
18. Elena Mratović voditeljica računovodstva
19. Rade Mihaljević, ing. viša stučna referentica
20. Anamaria Miljas, dipl. oec. viša stučna referentica
21. Jakica Kolak voditeljica ostale ustrojstvene jedinice III. vrste
22. Marina Vlahušić voditeljica ostale ustrojstvene jedinice III. vrste

Služba za međunarodnu suradnju
23. Sandra Memunić, mag. oec. stručna suradnica I. vrste

Služba za marketing i izdavaštvo
24. Marijana Lujo, dipl. oec. rukovoditeljica pododsjeka u središnjoj službi
25. Ivona Duper, mag. oec. stručna suradnica I. vrste
26. Danijela Tomašević, univ. spec. oec. stručna suradnica I. vrste
27. Davorka Turčinović, mag. oec. stručna suradnica I. vrste
28. Katarina Banović, mag. oec. stručna suradnica I. vrste

Sveučilišna knjižnica
29. Ana Pujo, dipl. knjižničar voditeljica ostale ustrojstvene jedinice
30. Maris Sjekavica, dipl. knjižničar diplomirana knjižničarka
31. Jelena Lučić, dipl. knjižničar diplomirana knjižničarka
32. Lukša Zovko, knjižničar knjižničar
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Centar za turističku dokumentaciju
33. Sofija Bogoje, dipl. oec. voditeljica ostale ustrojstvene jedinice

Centar za jezike
34. Ivana Zeljko, mag. oec. ostalo radno mjesto III. vrste

Centar za informatičku potporu
35. Karlo Primorac–Tutek, dipl. ing. rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi
36. mr. sc. Gordan Nagy stručni suradnik I. vrste
37. Tihi Bilas, mag. ing. comp. stručni suradnik I. vrste
38. Lukša Konsuo, mag. ing. comp. viši informatički referent
39. Darko Beslema, bac. viši informatički referent

Ured za savjetovanje i profesionalnu orijentaciju studenata
40. Sanja Živković, bac. stručna suradnica I. vrste – voditeljica ureda

Ured za kvalitetu
41. Matej Trpin, dipl. iur. stručni suradnik I. vrste - voditelj ureda

Ured za odnose s javnostima
42. Sandra Buratović, mag. rel. publ. stručna suradnica I. vrste – voditeljica ureda

Služba za investicije i investicijsko održavanje
43. Miše Galjuf, dipl. oec. rukovoditelj pododsjeka u središnjoj službi

Služba za tehničko održavanje i osiguranje
44. Božo Tomić, dipl. ing. voditelj ostale ustrojstvene jedinice - voditelj službe
45. Mile Nenadić, ing. voditelj ostale ustrojstvene jedinice
46. Ivo Mandić, ing. viši tehničar
47. Zoran Česko, ing. tehnički suradnik
48. Ivan Koncul tehnički suradnik
49. Pero Kolak ostalo radno mjesto III. vrste
50. Senko Križ radno mjesto III. vrste
51. Niko Kristović radno mjesto III. vrste
52. Mato Matić radno mjesto III. vrste
53. Anka Martić radno mjesto III. vrste
54. Teo Klešković ostala radna mjesta III. vrste
55. Jadranka Regjo ostala radna mjesta III. vrste
56. Mira Burum radno mjesto IV. vrste
57. Antun Česko radno mjesto IV. vrste
58. Luce Jerčić radno mjesto IV. vrste
59. Anita Kravarović radno mjesto IV. vrste
60. Venka Raič radno mjesto IV. vrste
61. Draga Runje radno mjesto IV. vrste
62. Marija Vuletić radno mjesto IV. vrste
63. Mirjana Vidojević radno mjesto IV. vrste
64. Kata Zvone radno mjesto IV. vrste

Institut za more i priobalje
65. Vlaho Petković, dipl. oec. voditelj odjeljka I. vrste
66. Klementina Storelli ostalo radno mjesto III. vrste
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67. Božo Grmoljez tehnički suradnik
68. Zoran Jurić ostalo radno mjesto II. vrste
69. Luko Gverović ostalo radno mjesto III. vrste
70. Mario Marlais ostalo radno mjesto III. vrste 
71. Eduard Šuljak ostalo radno mjesto III. vrste
72. Nikola Arkulin ostalo radno mjesto III. vrste
73. Jele Martinović radno mjesto IV. vrste

Zavod za mediteranske kulture
74. Ivanka Čelar, dipl. ing. rukovoditeljica područnog ureda - predstojnica Zavoda
75. mr. sc. Jasmina Družić rukovoditeljica odjela u područnoj službi
76. Sanda Desnica, dipl. ing. rukovoditeljica odsjeka u središnjoj službi - rukovoditeljica 

laboratorija
77. Marija Marinović Peričević, dipl. ing. voditeljica ostalih ustrojstvenih jedinica
78. Niko Karaman, dipl. ing. voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica
79. Danica Dileo, dipl. oec. voditeljica ostalih ustrojstvenih jedinica 
80. Ane Carević, ing. viša stručna savjetnica
81. Marija Blažević ostalo radno mjesto III. vrste – stručni referent
82. Željko Jonjić ostalo radno mjesto III. vrste - stručni referent
83. Ivana Regjo laborantica
84. Marina Prigradić ekonomistica III. vrste - poslovođa proizvodnje
85. Miško Šanje ekonom III. vrste - stručni referent
86. Mihajlo Kulišić ekonom III. vrste - poslovođa agromehanizacije
87. Tonći Maslać ekonom III. vrste - poslovođa agromehanizacije
88. Ivana Haklička ostalo radno mjesto III. vrste - rasadničarka
89. Zora Majstorović ostalo radno mjesto III. vrste - rasadničarka
90. Kate Prohaska ostalo radno mjesto III. vrste - rasadničarka
91. Jako Sambrailo ostalo radno mjesto III. vrste - rasadničar
92. Olivera Vilić ostalo radno mjesto III. vrste - rasadničarka
93. Vice Antunović radno mjesto IV. vrste
94. Marija Bokarica radno mjesta IV vrste
95. Ivo Knego radno mjesto IV. vrste
96. Luce Nikolić radno mjesto IV. vrste
97. Antun Regjo radno mjesta IV. vrste

Školsko-istraživački brod “Naše more”
98. Đivo Benić, dipl. ing. rukovoditelj odjela u središnjoj službi – zapovjednik broda
99. Stijepo Milovčić, ing. rukovoditelj odjela u područnoj službi – upravitelj stroja

100. Vinko Asić tehnički suradnik
101. Davor Tonković, ing. tehnički suradnik
102. Guca Maroje, ing. tehnički suradnik

Znanstvena brodica “Baldo Kosić II.”
103. Željko Baće, ing. tehnički suradnik
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Zaposleni na određeno vrijeme
104. Ivana Botica, dipl. ing. stručna suradnica I. vrste
105. Sabina Ćimić, ing. Služba za marketing i izdavaštvo
106. Nikolina Potrebica, mag. rel. publ. Služba za međunarodnu suradnju
107. Mato Lujo Služba za tehničko održavanje i osiguranje
108. Marijana Miloslavić Institut za more i priobalje
109. Marijana Soldo, mag. rel. publ. Služba za administrativne i opće poslove
110. Mirjana Šuljak Institut za more i priobalje
111. Goran Vučur, dipl. oec. Služba za preddiplomske i diplomske studije
112. Marko Žarić, mag. ing. Institut za more i priobalje
113. Marija Žuvelek, mag. oec. Služba za financije i računovodstvo

Dakle, 30. rujna 2013., u stalnom su radnom odnosu bila, 103 namještenika i 10 na određeno vrijeme.

Sa skupa zaposlenika Sveučilišta u Dubrovniku 2011. godine
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S promocije završenih studenata preddiplomskih studija 2011. godine
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proširili su se i na treću lokaciju u Dubrovniku, bliže 
Gradu. Sveučilišni kampus trebao bi u dogledno vrijeme 
biti jedina lokacija na kojoj bi se postupno preselili svi 
sveučilišni odjeli.

U prvoj godini rada Sveučilišta u Dubrovniku 
svi su sveučilišni odjeli i njihova djelatnost 
bili smješteni na dvije lokacije u Dubrovniku 

na predjelu Lapada. Započetom 1. fazom izgradnje 
Sveučilišnog kampusa, njihov smještaj i djelatnost 

Sveučilišni odjeli 

Glavni ulaz u Sveučilišni kampus

Foto: Vedran Jerinić
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U dijelu prve rekonstruirane i adaptirane zgrade u 
budućemu Sveučilišnom kampusu odvijaju se delatnosti 
Odjela za komunikologiju i Odjela za umjetnost i 
restauraciju.

Danas se u rekonstruiranoj i adaptiranoj zgradi 
Villi Elisi, gdje je prije bio Fakultet za turizam i vanjsku 
trgovinu, odvija djelatnost Odjela za ekonomiju i 
poslovnu ekonomiju.

U doopremljenoj zgradi, gdje je prije bilo Veleučilište 
u Dubrovniku, odvijaju se djelatnosti Pomorskog odjela, 
Odjela za elektrotehniku i računarstvo i Odjela za 
akvakulturu.

U novoj zgradi MARIBIC-a na Bistrini izvodi se 
dio nastave Odjela za akvakulturu.
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Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju 
Sveučilišta u Dubrovniku (dalje: Odjel za 
ekonomiju i poslovnu ekonomiju) sljednik je 

Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, 
koji je osnovan 1970. godine u Zagrebu. Njemu je 1975. 
godine pripojena Viša turistička škola u Dubrovniku 
(osnovana 1959.), a 1980. godine i Centar za turističku 
dokumentaciju i informacije u Dubrovniku. Taj su 
Centar 1938. godine osnovali turistički forumi na Jadranu 
kao Arhiv za turizam da bi građom i dokumentacijom 
pridonosio snažnijem razvoju tadašnjega turizma u 
Dalmaciji. Od 1976. godine Fakultet za turizam i vanjsku 
trgovinu priključio se bio Sveučilištu u Splitu, i u njegovu 
je sastavu bio do osnivanja Sveučilišta u Dubrovniku.

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju započeo 
je rad s izvedbom preddiplomskog sveučilišnog studija 
Ekonomija i preddiplomskog sveučilišnog studija Poslovna 
ekonomija sa smjerovima: Turizam, Marketing, Međunarodna 
trgovina, Menadžment i Financijski menadžment, stručnog 
studija Turizam i studija koji su akademske 2003./2004. 
godine i prije bili upisani na ex Fakultetu za turizam i 
vanjsku trgovinu. Novi nastavni planovi i programi 
izradili su se u skladu s preporukom Bolonjskog 
procesa, i to na temelju dopusnice Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta. 

Također, u sastavu Odjela za ekonomiju i poslovnu 
ekonomiju izvodila su se i dva poslijediplomska 

znanstvena studija: Poslovna ekonomija u turizmu i Europska 
integracija (u okviru TEMPUS projekta), koji su bili 
nastavak započetih studija na ex Fakultetu za turizam i 
vanjsku trgovinu.

Na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju 
izvode se:

 - preddiplomski sveučilišni studij Ekonomija,
 - preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija sa 

smjerovima:
 - Turizam,
 - Međunarodna trgovina,
 - Marketing,
 - IT menadžment;

 - diplomski sveučilišni studij Ekonomija,
 - diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija sa 

smjerovima:

Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju

Predavanje u velikom amfiteatru
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 - Turizam,
 - Međunarodna trgovina,
 - Marketing,
 - IT menadžment;

 - poslijediplomski specijalistički studij Upravljanje 
marketingom u turizmu.
Za preddiplomske sveučilišne studijske programe 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je 

dopusnicu 16. lipnja 2005., a za diplomske sveučilišne 
studijske programe 27. lipnja 2007. Poslijediplomski 
specijalistički studij Upravljanje marketingom u turizmu 
započeo je akademske 2006./2007. godine, a 
preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer 
IT menadžment od akademske 2013./2014. godine.

Tijekom 2011. godine, u postupku reakreditacije 
Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, uz prethodno 

Preslik dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za preddiplomske sveučilišne studije od 16. lipnja 2005.

Preslik dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za diplomske sveučilišne studije od 27. lipnja 2007.
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organizacija i sadržaja dopusnice i Kriterija za ocjenu kvalitete 
visokih učilišta u sastavu sveučilišta Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje od 29. lipnja 2011. Također, rješenjem od 13. 
prosinca 2012. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
izdalo je izmijenjenu i dopunjenu dopusnicu za izvođenje 
preddiplomskoga i diplomskog sveučilišnog studija 
Poslovna ekonomija sa smjerovima: Turizam, Međunarodna 
trgovina, Marketing i IT menadžment.

Ponuđeni studijski programi iz ekonomije i poslovne 
ekonomije pružaju mogućnost studentima da steknu 
kompetencije koje im omogućuju brže zapošljavanje 
u mnogim sferama rada – od gospodarstva i različitih 
institucija, do usmjerenja za pokretanje vlastitih poduzeća. 
Stečena znanja i vještine iz menadžmenta, marketinga, 
trgovine, financija, računovodstva, informatike i slično, 
dostatni su za početak rada koji zahtijeva suvremeno 
poslovanje. Za Dubrovačko–neretvansku županiju, ali i 
za Dalmaciju i Hrvatsku,  posebno je važan sveučilišni 

mišljenje Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i 
visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
i sporta potvrdilo je 8. studenoga 2011. da Odjel za 
ekonomiju i poslovnu ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti utvrđene odredbama 

Zakona o osiguravanju 
kvalitete znanosti u visokom 
obrazovanju, Pravilnika o 
sadržaju dopusnice i uvjetima 
za izdavanje dopusnice za 
obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja, izvođenje 
studijskog programa i 
reakreditacije visokih učilišta, 
Pravilnika o uvjetima za 
izdavanje dopusnice za 
obavljanje znanstvene 
djelatnosti, uvjetima za 
reakreditaciju znanstvenih 

Preslik potvrde Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i 

sporta nakon provedene  
akreditacije studija Ekonomije 

od 8. studenog 2011.

Preslik rješenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta nakon provedene akreditacije studija Poslovna 

ekonomija od 13. prosinca 2012.

Preslik dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za poslijediplomski specijalistički studij 

od 22. veljače 2010.
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studijski smjer Turizam, kojim se stječu kompetencije za 
zapošljavnje u turističkim poduzećima, ali još više za razvoj 
turističke destinacije kao mikrosustava i makrosustava.

Uz nastavni proces, na Odjelu za ekonomiju i poslovnu 
ekonomiju uspješno se odvija i znanstvenoistraživačka 
djelatnost iz poduzetništva, poslovne ekonomije, 
lokalnoga i regionalnog razvoja te nacionalnog i svjetskoga 
gospodarstva uopće. Surađuje se na zajedničkim projektima 
s drugim visokoobrazovnim ustanovama u Hrvatskoj i 
svijetu, organizira se suradnja u izvođenju doktorskih studija 
a razmjenjuju se i nastavnici i studenti. Njihova mobilnost 
u okviru međunarodne i domaće suradnje na temelju 
multilateralnih i bilateralnih sporazuma, iz godine u godinu 
sve je veća i postaje sastavnim dijelom obrazovnoga procesa.

Nastavnici Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju 
objavljuju svoje radove u znanstvenim i stručnim 
publikacijama u zemlji i inozemstvu, ili su njihovi rezultati 
rada ugrađeni u udžbenike koja objavljuju, a uz to se odvija i 
velik broj znanstvenih međunarodnih skupova.

Na tom je Odjelu i Uredništvo znanstvenoga časopisa 
Ekonomska misao i praksa, koji je pokrenuo 1992. godine 

Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, a 
danas se tiska kao časopis Sveučilišta u Dubrovniku. 
Orijentiran je na objavljivanje radova iz ekonomske teorije 
i prakse, ali i za ekonomsku teoriju i praksu relevantnih 
radova iz srodnih područja znanosti. Od 1995. godine 
radovi objavljeni u časopisu referiraju se u Journal of  
Economic Literature Pittsburgh. Od 1. siječnja 2006. radovi 
objavljeni u časopisu svrstavaju se u radove objavljene u 
inozemnim časopisima i s njima po vrsnoći izjednačenim domaćim 
časopisima, što je od posebnog značenja za autore koji 
se kandidiraju za izbor u znanstvena zvanja iz područja 
društvenih znanosti, polje ekonomije. Dosad je u časopisu 
radove objavljivalo više od 200 autora iz Hrvatske i više 
od 50 iz inozemstva. Radovi se objavljuju na hrvatskome 
i engleskom jeziku, a njih nekoliko i na njemačkome, 
francuskome i talijanskom jeziku. Izdavanje časopisa 
novčano podupire Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta Republike Hrvatske. Od 1997. godine časopis ima 
međunarodno uredništvo od deset članova iz Hrvatske, 
Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Engleske i Italije 
a glavni i odgovorni urednik je prof. dr. sc. Đuro Benić.

Učionica za rad u malim skupinama

Računalni laboratorij
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Studentima koji studiraju na Odjelu za ekonomiju 
i poslovnu ekonomiju osigurani su optimalni uvjeti 
za studiranje i dobri prostorni uvjeti za odvijanje 
izvannastavnih aktivnosti. U rekonstruiranoj i adaptiranoj 
zgradi ex Ville Elise, bruto-površine od 2.500 metara 
četvornih, suvremeno su opremljeni amfiteatri, učionice, 
informatički laboratorij, čitaonica i knjižnica, kafić i drugi 
prikladni sadržaji. Preko knjižnice za područje društvenih 
znanosti osiguran je internetski pristup svim relevantnim 
bazama podataka, mogućnost bežičnog pristupa Internetu 
na usluzi je i studentima i zaposlenicima, a informatizirana 
studentska služba omogućuje brzu i točnu komunikaciju. 
Također, u Centru za turističku dokumentaciju i 
informaciju prikupljaju se i prate sve vrste informacijskih 
izvora od značenja za turizam. 

Na temelju Zakona o turističkoj djelatnosti, Pravilnika 
o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za 
turističke pratitelje i Pravilnika o ispitnom programu za voditelje 
poslovnice, sastavu ispitne komisije i načinu polaganja stručnog  
ispita, na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju vrlo 
je uspješno organizirana izobrazba stalna djelatnika u 
turizmu za stjecanje zvanja turističkoga vodiča i voditelja 
poslovnice.

Tijekom više od 33 godine svojega kontinuiranoga 
rada, na ex Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu i deset 
godina na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju 

obrazovao se velik broj ekonomista, diplomiranih 
ekonomista i magistara znanosti ekonomije od kojih 
su mnogi bili, ili su danas, na najodgovornijim radnim 
mjestima u gospodarstvu, društvenim institucijama i 
političkim organizacijama u Dubrovniku, Dubrovačko-
-neretvanskoj županiji i u Hrvatskoj. 

Odjelom za ekonomiju i poslovnu ekonomiju 
rukovodi pročelnik i Stručno vijeće, kako je to definirano 
Statutom Sveučilišta u Dubrovniku.

Pročelnici odjela bili su:

prof. dr. sc. Ivo Ban (1. 
listopada 2004. – 31. svibnja 
2011.),

doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak 
Raguž (1. lipnja 2011. - ).
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S promocije završenih studenata preddiplomskih  studija 2012. godine
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Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku (dalje: 
Pomorski odjel) nastavlja promicati višestoljetnu 
pomorsku tradiciju, ali i visoko obrazovanje pomoraca 

u Dubrovniku. Takvo obrazovanje započelo je u Dubrovniku 
1959. godine osnivanjem Više pomorske škole i nastavljeno je 
1986. godine kad je osnovan Pomorski fakultet u Dubrovniku 
kao sastavnica Sveučilišta u Splitu. On 1996. godine izlazi 
iz sastava Sveučilišta u Splitu i prerasta u tada osnovano 
Veleučilište u Dubrovniku, kojemu je temeljni oslonac upravo 
bio na pomorskim studijima, a ono 2003. godine ulazi u sastav 
Sveučilišta u Dubrovniku, pri njegovu osnivanju.

Pomorski odjel započeo je rad s izvedbom 
preddiplomskih sveučilišnih studija: Nautika, Brodostrojarstvo 
i Upravljanje jahtama i marinama i onih koji su akademske 

2003./2004. godine i prije bili upisani na Pomorski odjel 
Veleučilišta u Dubrovniku. Novi nastavni planovi i programi 
izradili su se u skladu s preporukom Bolonjskog procesa, 
ali i prema Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti 
pomoraca u skladu s međunarodnom SCTW konvencijom, 
gdje su detaljno propisani standardi za izobrazbu pomoraca, 
i to na temelju dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i sporta.

Na Pomorskom odjelu izvode se:
 - preddiplomski sveučilišni studiji:

 - Nautika,
 - Brodostrojarstvo,
 - Pomorske tehnologije jahta i marina;

 - diplomski sveučilišni studij Pomorstvo.

Pomorski odjel

Predavanje u malom amfiteatru
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Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je 
16. lipnja 2005. dopusnicu za preddiplomske sveučilišne 
studije Nautika i Pomorske tehnologije jahta i marina, a 21. 
lipnja 2005. dopusnicu za preddiplomski sveučilišni studij 
Brodostrojarstvo. Diplomski sveučilišni studij Pomorstvo 
započeo je akademske 2010./2011. godine nakon odluke 
Senata Sveučilišta u Dubrovniku 30. ožujka 2010. 

Tijekom 2012. godine, 
u postupku reakreditacije 
Pomorskog odjela, uz 
prethodno mišljenje 
Akreditacijskog savjeta 
Agencije za znanost 
i visoko obrazovanje, 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta 
potvrdilo je 25. siječnja 
2013. da Pomorski odjel 
ispunjava uvjete za obavljanje 
djelatnosti visokog obrazovanja 
i znanstvene djelatnosti 
utvrđene odredbama Zakona 

Preslik dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za preddiplomske sveučilišne studije 
Nautika i Pomorske  tehnologije jahta i marina od 16. lipnja 2005.

Preslik dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstvo 

od 21. lipnja 2005.

Preslik Odluke Senata 
Sveučilišta u Dubrovniku o 
diplomskom sveučilišnom  

studiju Pomorstvo 
od 30. ožujka 2010.

o osiguravanju kvalitete znanosti u visokom obrazovanju, 
Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice 
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditacije visokih učilišta, Pravilnika o uvjetima 
za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, 
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uvjetima za reakreditaciju 
znanstvenih organizacija 
i sadržaja dopusnice i 
Kriterija za ocjenu kvalitete 
visokih učilišta u sastavu 
sveučilišta Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje 
od 29. lipnja 2011.

Ponuđeni studijski 
programi iz pomorstva 
pružaju mogućnost 
studentima da steknu 
kompentencije za 
brže zapošljavnje na 
najsuvremenijim tipo-
vima brodova širom 
svijeta, ali i za poslove 

na kopnu povezane s pomorstvom. Tako se nastavlja 
nadaleko poznat kvalitetan obrazovni sustav pomoraca u 
Dubrovniku, koji seže u daleku prošlost kad je pomorstvo 
stoljećima pronosilo slavu Dubrovačke Republike diljem 
svijeta i bilo izvor blagostanja i gospodarske neovisnosti  
Dubrovnika. Takvo pomorstvo moglo je opstati jedino na 
temelju sustavnoga obrazovanja pomoraca u Dubrovniku, 
što je ostalo duboko u njegovim korijenima na svim 
razinama.

Studentima Pomorskog odjela osigurani su optimalni 
uvjeti za studiranje i dobri prostorni uvjeti za odvijanje 
izvannastavnih aktivnosti. U zgradi ex Veleučilišta u 
Dubrovniku, bruto-površine od 5.700 metara četvornih, 
raspolaže s 3.000 metara četvornih suvremeno opremljenih 
amfiteatara, učionica, laboratorija, čitaonica i knjižnica, uz 

Preslik dopusnice 
Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i sporta 

nakon provedene 
akreditacije  Pomorskog 

odjela od 
25. siječnja 2013.

kafić i druge prikladne sadržaje. Preko knjižnice za područje 
tehničkih znanosti osiguran je internetski pristup svim 
relevantnim bazama podataka, a bežični pristup Internetu na 
usluzi je i studentima i zaposlenicima, dok informatizirana 
studentska služba omogućuje brzu i točnu komunikaciju. 

Nabavljeni najsuvremeniji nautički i brodostrojarski 
simulatori, na kojima studenti izvode vježbe, na usluzi su 
i znanstvenicima i mladim istraživačima. Ta je suvremena 
oprema znatno podigla razinu kvalitete obrazovnog 
procesa. Tu se, dakle, istovremeno mogu uvježbavati 
časnici palube, časnici stroja i elektrotehnički časnici 

Nautički simulator

Brodostrojarski simulator

Foto: Željko Tutnjević

Foto: Mario Miličević
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pri različitim scenarijima uplovljavanja broda u veći broj 
svjetskih luka i morskih prolaza.

Uz nastavni proces, na Pomorskom odjelu uspješno 
se odvija i znanstvenoistraživačka djelatnost. Surađuje se 
na zajedničkim projektima s drugim visokoobrazovnim 
ustanovama u Hrvatskoj i svijetu, organizira se suradnja u 
izvođenju doktorskih studija a razmjenjuju se i nastavnici 
i studenti. Mobilnost nastavnika i studenata, u okviru 
međunarodne i domaće suradnje, na temelju multilateralnih 
i bilateralnih sporazuma, iz godine u godinu sve je veća i 
postaje sastavni dio obrazovnoga procesa.

Sustavna suradnja u stručnome i znanstvenom 
radu s pomorskim gospodarstvom pridonosi održivom 
razvoju Dubrovnika, Dubrovačko–neretvanske županije 
i Republike Hrvatske a suradnja sa srodnim ustanovama 
u Hrvatskoj i inozemstvu unapređuje pomorsku struku 
i znanost. Poradi toga stalno se poboljšava kvaliteta 
obrazovanja, teži se za izvrsnošću u znanstvenome i 
obrazovnom radu temeljenima na najsuvremenijoj opremi 
i pomagalima, ali se i potiče na zapošljavanje nastavnog 
kadra s najvišim upravljačkim zvanjima u pomorstvu.

Nastavnici Pomorskog odjela objavljuju svoje 
radove u znanstvenim i stručnim publikacijama, ili su 
njihovi rezultati rada ugrađeni u udžbenike i skripta koja 
objavljuju a tu se odvija i velik broj znanstvenih domaćih i 
međunarodnih skupova.

Na temelju Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o 
osposobljenosti pomoraca, sukladno s Međunarodnom konvencijom 
o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedodžaba i držanje straže 
pomoraca i STCW Pravilnikom (IMO 1995.), kao i na temelju 
posebnih programa, pri Pomorskom odjelu nastavljena je 
organizirana izobrazba pomoraca za stjecanje svjedodžaba 
o osposobljenosti i dopunskoj osposobljenosti na 28 
različitih tečajeva, koja je započela još od osnivanja 
Pomorskog fakulteta u Dubrovniku. Rješenjem Ministarstva 
mora, turizma, prometa i razvitka od 21. kolovoza 2007. 
priznata je sukladnost obrazovnih nastavnih programa za: 
prve dvije godine preddiplomskoga sveučilišnog studija 

Laboratorij hidraulike i pneumatike

Poligon sa sohama i brodicom za preživljavanje
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Nautike, prve dvije godine preddiplomskoga sveučilišnog 
studija Brodostrojarstva i trogodišnjega preddiplomskoga 
sveučilišnog studija Pomorskih tehnologija jahta i marina.

U skladu s odredbama Pravilnika o izmjenama i 
dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti 
pomoraca, pri Pomorskom je odjelu 14. ožujka 2011. 
započela nastava posebnih programa obrazovanja 
pomoraca za stjecanja zvanja prvog časnika palube na 
brodovima od 3.000 BT ili većima (750 sati, 76 ECTS 
bodova) i stjecanja zvanja drugog časnika stroja na 
brodu sa strojem porivne snage od 3.000 kW ili jačim 
(795 sati, 79 ECTS bodova). Polazniku se po završetku 
programa izdaje potvrdnica o stečenim ECTS bodovima 
i potvrdnica o završenome posebnom programu. 
Temeljem dobivenih potvrdnica i odgovarajućega 
plovidbenog staža, polaznici stječu uvjete za polaganje 
stručnih ispita za najviša upravljačka zvanja u pomorstvu.

Na Odjelu se priprema i objavljuje znanstveno- 
-stručni časopis za more i pomorstvo “Naše more”. 
Pokrenula su ga u Dubrovniku 1919. godine ugledna imena 
iz krugova brodovlasnika, pomoraca i bankara. Izlazio je 
samo dvije godine, a onda se ugasio iz danas nepoznatih 
razloga. Ponovno su ga pokrenula u Dubrovniku, 1953. 
godine, također ugledna imena iz kruga pomorskih 
profesionalaca i gospodarstvenika okupljenih u Klubu 
pomoraca “Miho Pracat”, koji mu je bio i izdavač. Godine 
1990. uređivanje i izdavanje preuzima Pomorski fakultet 
u Dubrovniku a pravnim slijedom u prosincu 1996. 
izdavač postaje Veleučilište u Dubrovniku, te u prosincu 
2003. Sveučilište u Dubrovniku. Časopis obrađuje 
teme iz: navigacije, brodske tehnologije i strojarstva, 
brodarstva, pomorskoga gospodarstva, transporta, 

špedicije, pomorskog prava, oceanologije, akvakulture, 
ekologije i biologije mora - dakle problematiku mora 
i pomorstva u najširem smislu toga pojma. Usto se 
bavi i temama iz povijesti, iz nautičkoga i primorskog 
turizma, ali i onima iz pomorskoga i općenito stručnog 
obrazovanja, a nekoliko je stranica namijenjeno 
književnom stvaralaštvu o moru. Teme se obrađuju 
na znanstvenoj, stručnoj i popularnoj razini, tako da u 
svakom broju bude ponešto od svega toga. Časopis je po 
vrsnoći izjednačen s onima s međunarodno priznatom 
recenzijom. Referira se u sekundarnim publikacijama i 
bazama podataka: EMBASE, Compendex, GEOBASE, 
EMBiology, Elsevier, BIOBASE, FLUIDEX, World 
Textiles, Scopus, Penrose-press, HRČAK, DOAJ, 
EBSCO Publishing, ProQuest, BMT Abstract (British 
Maritime Technology). Časopis izlazi u tri dvobroja 
godišnje i financira se prodajom, reklamama, donacijama 
i potporom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 
Sveučilišta u Dubrovniku i brodarske tvrtke “Atlantska 
plovidba” iz Dubrovnika. Ima međunarodno izdavačko 
vijeće i Uredništvo od devet članova a dugogodišnjim 

Vježbe spašavanja u nesreći na moru
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glavnim urednikom bio mu je prof. dr. sc. Josip Lovrić 
(do smrti 2012.) i od veljače 2013. prof. dr. sc. Srećko 
Krile.

Školsko-istraživački brod „Naše more“, na kojemu 
studenti obavljaju vrlo vrijedan i kvalitetan praktični dio 
nastavnog procesa, iz godine u godinu pokazuje da su 
odluke Vlade Republike Hrvatske (da se brod namijeni 
za obrazovanje i znanstvena istraživanja) i Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta (da se brod povjeri na 
upravljanje Sveučilištu u Dubrovniku) bile strateški vrlo 
mudre i da će, kad se brodom još više nastave koristiti 
znanstvenici, od svega toga najveću korist imati završeni 
studenti i mladi istraživači - ne samo pomorskih studija u 
Dubrovniku nego i svih pomorskih studija u Hrvatskoj. 

Brod je izgrađen 1991. godine i rekonstruiran 
2000. tako da mu je duljina preko svega 31,35 m, 
širina 7,40 m a pokreće ga četverotakni dizelski motor 
maksimalne trajne snage od 662 kW pri 1.600 o/min. 
Ima 19 kabinskih postelja za studente – vježbenike ili 
istraživače, predavaonicu i laboratorij te posadu od 
pet članova. S prostranim zapovjedničkim mostom, 
kompleksnom strojarnicom i suvremenim sustavima 
i uređajima, brod može vrlo uspješno obavljati svoju 
zadaću u obrazovanju pri plovidbi i pri znanstvenim 
istraživanjima povezanima s morem.

Zapovjednici broda bili su kap. Ljubo Merčep, dipl. 
ing. do 15. siječnja 2007., i otad kap. Đivo Benić, dipl. ing.

Tijekom više od 54 godine višega i visokoga 
pomorskog obrazovanja u Dubrovniku, najviša pomorska 
zvanja dobio je velik broj studenata. Mnogi su od njih 
bili, ili su još i danas, vrlo uspješni i cijenjeni zapovjednici 
broda, upravitelji stroja i časnici na najsuvremenijim 
tipovima brodova, zatim direktori, tehnički inspektori, 
ili pak na nekim drugim odgovornim upravljačkim 
funkcijama u respektabilnim pomorskim poduzećima 
diljem svijeta.

Pomorskim odjelom rukovodi pročelnik i Stručno 
vijeće kako je to definirano Statutom Sveučilišta u 
Dubrovniku.Školsko-istraživački brod „Naše more“
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Pročelnici Odjela bili su:

doc. dr. sc. Antun Ničetić, kap. 
d. pl. (1. listopada 2004. – 30. 
rujna 2005.),

doc. dr. sc. Vedran Jelavić (1. 
listopada 2005. – 5. listopada 2007.),

prof. dr. sc. Željko Kurtela (1. 
travnja 2008. – 30. rujna 2012.),

doc. dr. sc. Ivo Domijan Arneri 
(1. studenoga 2007. – 31. ožujka 
2008.)
(1. listopada 2012. do 30. rujna 
2013.).
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S promocije završenih studenata preddiplomskih studija 2012. godine
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Odjel za elektrotehniku i računarstvo 
Sveučilišta u Dubrovniku (dalje: Odjel za 
elektrotehniku i računarstvo) nastavlja svoje 

aktivnosti s ex Veleučilišta u Dubrovniku od 1997. 
godine do osnivanja Sveučilišta u Dubrovniku. Naime, 
u to je vrijeme Veleučilište u Dubrovniku imalo svoj 
Odjel za elektrotehniku i računarstvo sa studijima 
Brodska elektroenergetika i elektronika i Primijenjeno 
računarstvo. Pritom valja napomenuti da je ex Pomorski 
fakultet u Dubrovniku 1992. godine otvorio tada novi 
Odsjek brodske elektroenergetike i elektronike, pa je 
otad u Dubrovniku započelo visoko obrazovanje iz 
područja tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, a 
od 1999. godine iz područja tehničke znanosti, polje 
računarstvo.

Odjel za elektrotehniku i računarstvo započeo je rad s 
izvedbom preddiplomskih sveučilišnih studija Elektrotehničke 
i komunikacijske tehnologije u pomorstvu i Primijenjeno računarstvo 
i onih koji su akademske 2003./2004. godine i prije bili 
upisani na Odjel elektrotehnike i računarstva Veleučilišta u 
Dubrovniku. Novi nastavni planovi i programi izradili su 
se u skladu s preporukom Bolonjskog procesa na temelju 
dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. 

Na Odjelu za elektrotehniku i računarstvo izvode se:
 - preddiplomski sveučilišni studiji:

 - Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu,
 - Primijenjeno/poslovno računarstvo;

 - diplomski sveučilišni studiji:
 - Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu,
 - Poslovno računarstvo.

Odjel za elektrotehniku i računarstvo

Računalni laboratorij Elektrotehnički laboratorij
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Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je 
16. lipnja 2005. dopusnice za preddiplomske sveučilišne 
studije Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu 
i Primijenjeno/poslovno računarstvo, a 10. srpnja 2007. 
dopusnicu za diplomski sveučilišni studij Elektrotehničke i 
komunikacijske tehnologije u pomorstvu  i 16. srpnja 2008. za 
diplomski sveučilišni studij Poslovno računarstvo.

Tijekom 2012. godine, u postupku reakreditacije 
Odjela za elektrotehniku i računarstvo, uz prethodno 
mišljenje Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i 
visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta potvrdilo je 10. svibnja 2013. da Odjel za elektrotehniku 
i računarstvo ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti visokog 
obrazovanja i znanstvene djelatnosti utvrđene odredbama 

Preslik dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za preddiplomske sveučilišne studije od 16. lipnja 2005.

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i sporta za diplomski sveučilišni studij Elektrotehničke i 
komunikacijske tehnologije u pomorstvu od 10. srpnja 2007.

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za diplomski sveučilišni studij Poslovno računarstvo 

od 16. srpnja 2008.
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Zakona o osiguravanju kvalitete znanosti u visokom obrazovanju, 
Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice 
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditacije visokih učilišta, Pravilnika o uvjetima 

za izdavanje dopusnice 
za obavljanje znanstvene 
djelatnosti, uvjetima za 
reakreditaciju znanstvenih 
organizacija i sadržaja 
dopusnice i Kriterija za ocjenu 
kvalitete visokih učilišta u 
sastavu sveučilišta Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje 
od 29. lipnja 2011.

Studij Elektrotehničke 
i komunikacijske tehnologije u 
pomorstvu omogućuje da se 
stječu teorijska i praktična 
znanja iz područja 
brodske elektrotehnike i 

sukladnih kopnenih tehničkih sustava. Ta su znanja važna 
za upoznavanje, analizu i uporabu električnih strojeva, 
uređaja i manjih elektroenergetskih sustava, za njihovo 
stavljanje u pogon, ispitivanje i održavanje. To uključuje 
i praktičnu obuku iz područja upravljanja, regulacije i 
automatizacije manjih cjelina elektroenergetskih sustava 
i postrojenja. Također, studenti mogu stjecati teorijska i 
praktična znanja iz područja suvremenih brodskih, ali i 
fiksnih i mobilnih kopnenih komunikacijskih sustava i 
informacijskih mreža. Poradi toga završeni se studenti 
brže zapošljavaju na brodovima i plovnim objektima, 
ali i u turističkim objektima, lukama i prihvatnim 
terminalima, marinama, trgovačkim centrima, zračnim 
lukama, bolnicama i drugim većim objektima.

Studij Primijenjeno/poslovno računarstvo studentima 
pruža znanja i vještina iz osnova računalne tehnologije 
i primijenjenoga i poslovnog računarstva s težištem na 
praktičnoj uporabi računala u svakodnevnom poslovanju. 
Studij je prikladan za obrazovanje svih onih koji će 
svoj budući posao naći u širokom rasponu zanimanja i 

Preslik dopusnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za diplomske sveučilišne studije od 29. listopada 2012.

Preslik potvrde Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i 

sporta nakon provedene 
akreditacije Odjela za 

elektrotehniku i računarstvo 
od 25. siječnja 2013.
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poslova što zahtijevaju poznavanje uporabe računarskih 
znanja u uvjetima suvremenoga poslovanja.

Studentima Odjela za elektrotehniku i računarstvo 
osigurani su optimalni uvjeti za studiranje i dobri 
prostorni uvjeti za izvannastavne aktivnosti. U zgradi 
ex Veleučilišta u Dubrovniku, bruto-površine od 5.700 
metara četvornih, Odjelu je na raspolaganju 1.700 
metara četvornih suvremeno opremljenih amfiteatara, 
učionica, laboratorija, čitaonica i knjižnica, uz kafić i 
druge prikladne sadržaje. Suvremeno su opremljeni 
laboratoriji računarstva i elektrotehnike, a studentima 
su na usluzi i laboratoriji u okviru drugih odjela 
Sveučilišta u Dubrovniku. Laboratoriji računarstva 
imaju najsuvremenija hardverska rješenja, laboratorij 
za komunikacijske tehnologije opremljen je mjernim 
uređajima za prikupljanje i analizu signala suvremenih 
radijskih mreža druge, treće i četvrte generacije, u 
Laboratoriju elektrotehnike instalirana je mjerna oprema 
za električna mjerenja iz osnova elektrotehnike i model 
elektroenergetskog pogona na kojemu studenti mogu 
dobiti uvid u upravljanje, regulaciju i električnu zaštitu u 

realnim pogonskim radnim uvjetima. Tome valja svakako 
pridodati i mogućnosti koje studentima, pri praktičnom 
dijelu nastave, pružaju nautički i brodostrojarski 
simulatori i praksa na školsko–istraživačkom brodu 
„Naše more“.

Preko knjižnice za područje tehničkih znanosti 
osiguran je internetski pristup svim relevantnim bazama 
podataka, mogućnost bežičnog pristupa Internetu na 
usluzi je i studentima i zaposlenicima a informatizirana 
studentska služba omogućuje brzu i točnu komunikaciju. 

Uz nastavni proces, na Odjelu za elektrotehniku i 
računarstvo uspješno se odvija i znanstvenoistraživačka 
djelatnost, surađuje se na zajedničkim projektima s 
drugim visokoobrazovnim ustanovama u Hrvatskoj i 
svijetu, organizira se suradnja u izvođenju doktorskih 
studija a razmjenjuju se i nastavnici i studenti. Mobilnost 
nastavnika i studenata, u okviru međunarodne i domaće 
suradnje, na temelju multilateralnih i bilateralnih 
sporazuma, iz godine u godinu sve je veća i postaje 
sastavnim dijelom obrazovnoga procesa. Također, 

Laboratorij za komunikacijske tehnologije

Laboratorij za upravljanje i regulaciju 
elektromotornih pogona
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nastavnici Odjela objavljuju svoje radove u znanstvenim i 
stručnim publikacijama u zemlji i inozemstvu, ili su njihovi 
rezultati rada ugrađeni u udžbenike koje objavljuju.

Odjelom za elektrotehniku i računarstvo rukovodi 
pročelnik i Stručno vijeće, kako je to definirano Statutom 
Sveučilišta u Dubrovniku.

Pročelnici Odjela bili su:

prof. dr. sc. Vlatko Lipovac (1. 
listopada 2004. – 31. svibnja 
2008.),

prof. dr. sc. Marija Mirošević (1. 
lipnja 2008. – 30. travnja 2012.),

doc. dr. sc. Ivan Vilović (1. 
svibnja 2012. – ).
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S promocije završenih studenata diplomskih studija 2012. godine
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Odjel za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku 
(dalje: Odjel za akvakulturu) započeo je s 
radom akademske 2002./2003. godine kao 

Odjel za akvakulturu tadašnjeg Veleučilišta u Dubrovniku, 
i jedini je takve vrste u Republici Hrvatskoj. 

Na Odjelu za akvakulturu izvode se:
 - preddiplomski sveučilišni studij Akvakultura,
 - diplomski sveučilišni studij Marikultura.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo 
je 16. lipnja 2005. dopusnicu za preddiplomski sveučilišni 
studij Akvakultura, a 10. srpnja 2007. dopusnicu za 
diplomski sveučilišni studij Marikultura.

Tijekom 2013. godine, u postupku reakreditacije Odjela 

za akvakulturu, uz prethodno mišljenje Akreditacijskog 
savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta potvrdilo je 2013. 
da Odjel za akvakulturu ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti 
visokog obrazovanja i znanstvene djelatnosti utvrđene odredbama 
Zakona o osiguravanju kvalitete znanosti u visokom obrazovanju, 
Pravilnika o sadržaju dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice 
za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog 
programa i reakreditacije visokih učilišta, Pravilnika o uvjetima za 
izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za 
reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaja dopusnice i Kriterija 
za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sastavu sveučilišta Agencije za 
znanost i visoko obrazovanje od 29. lipnja 2011.

Odjel za akvakulturu

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za preddiplomski sveučilišni studij Akvakulture 

od 16. lipnja 2005.

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za diplomski sveučilišni studij Marikultura 

od 10. srpnja 2007.
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Hrvatska ima dugu tradiciju u uzgoju akvatičnih 
organizama. Organizirani uzgoj kamenica u 
Malostonskom zaljevu zabilježen je još u 16. stoljeću 
a Hrvatska je bila pionir u uzgoju lubina i orade 
na Mediteranu. Jednako tako, Hrvatska je prva na 
Mediteranu započela industrijski uzgoj tune i u tome 
je jedna od vodećih zemalja. Državnom strategijom 
razvoja marikulture podlučeno je znatno povećati 
uzgoj školjkaša i morske bijele ribe, uz izgradnju 
mrjestilišta ribe i školjkaša. Za ispunjenje tih ciljeva, ali 
i za diversifikaciju proizvodnje novim vrstama morskih 
organizama, potrebno je ostvariti više tehničkih, 
tehnoloških i infrastrukturnih pretpostavka, pri čemu su 
ključni moderno obrazovani kadrovi.

Poradi toga na preddiplomskome sveučilišnom 
studiju Akvakultura obrazuju se kadrovi koji bi trebali 
nositi moderni razvoj akvakulturne industrije u Hrvatskoj 
u sljedećemu razdoblju, a na diplomskome sveučilišnom 
studiju Marikultura obrazuju se oni koji će pridonijeti 
diversifikaciji hrvatske akvakulturne proizvodnje novim 

vrstama morskih organizama, što će biti osnova za 
nove poduzetničke pothvate i nova zapošljavanja nakon 
što postojeća akvakulturna industrija dostigne stupanj 
samoodrživosti. Ti studiji omogućuju stjecanje teorijskih 
i praktičnih znanja za poslove izravno povezane s 
proizvodnjom (uzgoj, održavanje, hranidba, ulov, 
transport akvatičnih organizama i slično), vođenjem i 
organizacijom mrjestilišta. Ta znanja i vještine temelje se 
na primjenama znanstvenih istraživanja koja sadržavaju 
cjelovita temeljna poznavanja akvatičkih ekoloških 
sustava pogodnih za postavljanje farma za akvakulturu. 
Osnovno obilježje studija zasniva se i na pokusnom 
proizvodnom pogonu za uzgoj školjkaša i ribe u kojem 
se znanstvenoistraživački rezultati stalno provjeravaju i 
rabe da bi se poboljšao proizvodni proces i osuvremenila 
nastava, ali i za postavljanje novih istraživačkih zadataka.

Studentima Odjela za akvakulturu osigurani su 
optimalni uvjeti i dobri prostorni uvjeti studiranja i 
izvannastavne aktivnosti. U zgradi ex Veleučilišta u 
Dubrovniku, bruto-površine 5.700 metara četvornih, 

Biološki laboratorij

Kemijski laboratorij
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Odjelu za akvakulturu je na raspolaganju 1.000 metara 
četvornih suvremeno opremljenih amfiteatara, učionica, 
laboratorija, čitaonica i knjižnica, uz kafić i druge 
prikladne sadržaje. Suvremeno su opremljeni kemijski i 
biološki laboratoriji a studentima su na usluzi i laboratoriji 
u okviru drugih odjela Sveučilišta u Dubrovniku. Tome 
valja svakako pridodati i mogućnosti što ih studentima, u 
praktičnom dijelu nastave, pruža Tehnološko i poslovno- 
-inovacijski centar za marikulturu MARIBIC na Bistrini, 
ali i laboratoriji u okviru Instituta za more i priobalje 
Sveučilišta u Dubrovniku.

Preko knjižnice za područje tehničkih znanosti 
osiguran je internetski pristup svim relevantnim bazama 
podataka, mogućnost bežičnog pristupa Internetu na 
usluzi je i studentima i zaposlenicima a informatizirana 
studentska služba pruža brzu i točnu komunikaciju. 

U izvođenju teorijske i praktične nastave uz 
nastavnike i znanstvenike sa Sveučilišta u Dubrovniku 
sudjeluju i istaknuti hrvatski znanstvenici iz područja 
marikulture (s Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz 
Splita i Instituta Ruđera Boškovića iz Zagreba) i istaknuti 
stručnjaci koji se bave komercijalnom akvakulturnom 
proizvodnjom.

Uz nastavni proces, na Odjelu za akvakulturu 
uspješno se odvija i znanstvenoistraživačka djelatnost, 
surađuje se na zajedničkim projektima s drugim 
visokoobrazovnim ustanovama u Hrvatskoj i svijetu, 
organizira se suradnja u izvođenju doktorskih studija a 
razmjenjuju se i nastavnici i studenti. Stručna i znanstvena 
suradnja uspostavljena je s brojnim stručnjacima iz 
različitih europskih zemalja – Francuske (CNAM-
INTECHMER i IFRAMER), Irske (Sveučilište i Institut 

za more Galway), Norveške, Grčke (grčki Institut za 
istraživanje mora, Atena), Turske (Cukurova University, 
Adana) i Italije (Instituto zooprofilatico esperimentale 
dell’ Abruzzo e del Molise, Teramo). Mobilnost nastavnika 
i studenata, u okviru međunarodne i domaće suradnje, 
na temelju multilateralnih i bilateralnih sporazuma, iz 
godine u godinu sve je veća i postaje sastavnim dijelom 
obrazovnoga procesa. Također, nastavnici Odjela 
objavljuju svoje radove u znanstvenim i stručnim 
publikacijama u zemlji i inozemstvu, ili su njihovi rezultati 
rada ugrađeni u udžbenike koje objavljuju.

Odjelom za akvakulturu rukovodi pročelnik odjela i 
Stručno vijeće, kako je to definirano Statutom Sveučilišta 
u Dubrovniku.

Pročelnici Odjela bili su:

prof. dr. sc. Branko Glamuzina (1. 
listopada 2004. – 31. svibnja 2008.),

doc. dr. sc. Vlasta Bartulović (1. 
lipnja 2008. – ).
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S promocije završenih studenata preddiplomskih studija 2012. godine
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Odjel za komunikologiju Sveučilišta u 
Dubrovniku (dalje: Odjel za komunikologiju) 
utemeljen je 2004. godine nakon 

višegodišnjih priprema za njegovo osnivanje. Označio 
je početak primjene novoga koncepta u hrvatskome 
visokoobrazovnom prostoru, s vrlo modernim pristupom 
u izvedbi nastave u skladu s preporukama Bolonjskog 
procesa.

Na Odjelu za komunikologiju izvode se:
 - preddiplomski sveučilišni studij Mediji i kultura 

društva;
 - diplomski sveučilišni studiji:

 - Odnosi s javnostima,
 - Mediji.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo 
je 21. lipnja 2005. dopusnicu za preddiplomski sveučilišni 
studij Mediji i kultura društva, 10. srpnja 2007. dopusnicu 
za diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima, 14. 
studenoga 2007. i 5. studenoga 2012. dopusnicu za 
diplomski sveučilišni studij Mediji.

Sve te studije obilježava više specifičnosti koje 
su istodobno i njihove komparativne prednosti: 
zasnovanost programskog sadržaja i izvedbe nastave 
na najnovijim teorijskim uvidima i orijentiranost prema 
suvremenim komunikacijskim trendovima, istodobno 
obrazovanje studenata na teorijskoj razini i stručno 
osposobljavanje na praktično-profesionalnoj razini te 
naglašena važnost praktične nastave, stručnih radionica, 

Odjel za komunikologiju

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za preddiplomski sveučilišni studij Mediji i kultura 

društva od 21. lipnja 2005.

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i sporta za diplomski sveučilišni studij Odnosi s 

javnostima od 10. srpnja 2007.
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vježba i osobnog angažmana studenata. Rad u malim 
skupinama omogućuje intenzivniju komunikaciju 
profesora i studenata a individualni pristup još više potiče 
kvalitetniju izvedbu nastavnog programa.

Ponuđeni studijski programi, kao kompleks 
znanstvenih disciplina i stručnih vještina, omogućuju 
stjecanje znanja i vještina potrebnih različitim 
profilima zanimanja - novinarima, medijskim 
djelatnicima, korporativnim menadžerima, PR i 

marketinškim stručnjacima, organizatorima u državnim 
i javnim službama, djelatnicima u političkim strankama, 
djelatnicima u poslovima političkog odlučivanja i 
administrativnog upravljanja, lokalnoj samoupravi i 
tvrtkama, turističkim i kulturnim djelatnicima, u poslovima 
političkog marketinga i odnosa s javnošću, te svima čiji 
posao uključuje bilo koji oblik komunikacije s ljudima. 
Budući da su suvremeno poslovanje i menadžment u 
visokom stupnju zasnovani na informacijskoj razmjeni, 

Učionica za daljinsko učenje Učionica za rad u malim skupinama

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za diplomski sveučilišni studij Mediji 

od 5. studenoga 2012.

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za diplomski sveučilišni studij Mediji  

od 14. studenoga 2007.
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studiji omogućuju da se bolje razumijevaju društveni 
i kulturni trendovi te suvremeni uvjeti poslovanja u 
današnjem svijetu, koji je izrazito povezan informacijskim 
tehnologijama i komunikacijama.

Uz nastavni proces na Odjelu za komunikologiju 
uspješno se odvija i znanstvenoistraživačka djelatnost, 
surađuje se na zajedničkim projektima s drugim 
visokoobrazovnim ustanovama u Hrvatskoj i svijetu, 
organizira se suradnja u izvođenju doktorskih studija, 
razmjenjuju se i nastavnici i studenti. Mobilnost nastavnika 
i studenata, u okviru međunarodne i domaće suradnje, 
na temelju multilateralnih i bilateralnih sporazuma, iz 
godine u godinu sve je veća i postaje sastavnim dijelom 
obrazovnoga procesa.

Nastavnici Odjela za komunikologiju objavljuju 
svoje radove u znanstvenim i stručnim publikacijama u 
zemlji i inozemstvu, ili su njihovi rezultati rada ugrađeni 
u udžbenike koje objavljuju; uz to je zastupljen i velik 
broj znanstvenih međunarodnih skupova.

Studentima koji studiraju na Odjelu za 
komunikologiju osigurani su optimalni uvjeti za studiranje 
i dobri prostorni uvjeti za izvannastavne aktivnosti. U 
rekonstruiranoj i adaptiranoj zgradi u prostoru budućega 
Sveučilišnog kampusa, Odjelu je na usluzi 1.500 metara 

četvornih površine, suvremeno su opremljeni amfiteatri, 
uz visok stupanj opremljenosti učionica, praktikuma 
i drugih prostora tehničkim i nastavnim pomagalima s 
najsuvremenijim komunikacijskim rješenjima. Preko 
knjižnice osiguran je internetski pristup svim relevantnim 
bazama podataka, mogućnost bežičnog pristupa 
Internetu na usluzi je i studentima i zaposlenicima a 
informatizirana studentska služba omogućuje brzu i 
točnu komunikaciju. 

Odjel za komunikologiju svake godine redovito 
organizira dva, sad već tradicionalna, međunarodna 
znanstvena skupa. Prvi je DMD (Dubrovnik Media 
Days), koji okuplja znanstvenike i stručnjake iz područja 
komunikologije, masovnih medija, novinarstva, odnosa s 
javnošću i informacijskih i komunikacijskih tehnologija. 
Drugi je skup u organizaciji Znanstvenog foruma CPI 
Zagreb; on okuplja znanstvenike u području političkih 
znanosti i srodnih znanstvenih disciplina koji tematiziraju 
različite aspekte procesa globalizacije.

Tu je i Uredništvo stručnog časopisa Medianali, što 
ga je Odjel za komunikologiju pokrenuo 2006. godine. 

S međunarodne konferencije Dubrovački medijski dani

Sveučilišni studentski UNIDU radio
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Pročelnici Odjela bili su:

dr. sc. Milan Kiperaš, profesor 
visoke škole (1. listopada 2004. – 
31. svibnja 2008.),

prof. dr. sc. Stjepan Malović (1. 
lipnja 2008. – 31. svibnja 2010.),

prof.. dr. sc. Pero Maldini (1. 
lipnja 2010. – 30. travnja 2012.),

prof. dr. sc. Branka Milošević 
Pujo (1. svibnja 2012. – 30. rujna 
2012.),

doc. dr. sc. Đorđe Obradović (16. 
studenoga 2012. - ).

Bavi se pitanjima medija, novinarstva, masovnoga 
komuniciranja, odnosa s javnostima i kulture društva. 
Izlazi kao tiskano izdanje, a cjelokupan sadržaj dostupan 
je i na web-stranici Sveučilišta u Dubrovniku, u bazi 
podataka Hrvatske znanstvene bibliografije Crosbi i 
EBSCO međunarodnoj bazi podataka. Glavni urednici 
bili su prof. dr. sc. Stjepan Malović, doc. dr. sc. Đorđe 
Obradović, a danas je to doc. dr. sc. Mato Brautović.

Na web-stranicama Odjela objavljuju se publicistički 
radovi studenata u okviru ”Unidu e-časopisa”. Oni su 
bili i pokretači sveučilišnoga studentskog lista ”Punkt”, 
kojemu su, najvećim dijelom, članovi Uredništva i autori 
priloga. 

U okviru Odjela za komunikologiju od 20. prosinca 
2007. djeluje sveučilišni ”Radio Unidu” kao studentski 
neprofitni radio. Svoj je program emitirao preko 
internetskog streama, a od 21. prosinca 2010. započeo je 
emitirati i na frekvenciji 97,5 MHz; prvi mu je urednik 
bio student Alen Roki.

UNIDU televizija predstavljena je 13. travnja 2011. 
kad je prof.. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik Odjela za 
komunikologiju, govorio o projektu studentske televizije 
na Sveučilištu u Dubrovniku i kad se prikazao ”TV 
Dnevnik”, televizijski uradak studenata druge godine 
preddiplomskoga sveučilišnog studija Mediji i kultura 
društva.

Odjelom za komunikologiju rukovodi pročelnik i 
Stručno vijeće, kako je to definirano Statutom Sveučilišta 
u Dubrovniku.
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Odjel za umjetnost i restauraciju Sveučilišta 
u Dubrovniku (dalje: Odjel za umjetnost i 
restauraciju) utemeljen je na 17. sjednici Senata 

31. svibnja 2005. kao najmlađi odjel, gdje se pokrenuo i prvi 
studij Sveučilišta u Dubrovniku s međunarodnim obilježjem. 
Osnovan je, u prvom redu, da bi se u Dubrovniku pružile 
mogućnosti stjecanja znanja i vještina u očuvanju spomeničke 
baštine, koja je sve više izložena propadanju i nestajanju. 
Jer, kulturno spomeničko nasljeđe, baš kao i sveukupni 
drugi antropogeni čimbenici ili bioresursi, čuva neiscrpne 
memorije iskustva i neizmjerno brojne tragove ljudskoga 
postanka, trajanja i opstanka, kako u planetarnome, tako i u 
našemu nacionalnom prostornom okruženju, i zato ga treba 
pomno čuvati.

Odjel za umjetnost i restauraciju započeo je rad 
s izvedbom preddiplomskoga sveučilišnog studija 
Restauratorstvo i konzervatorsvo; smjerovi: drvo, papir i metal od 
akademske 2003./2004. godine.

Na Odjelu za umjetnost i resturaciju danas se izvode:
 - preddiplomski sveučilišni studij Restauracija i 

konzervacija; smjerovi: drvo, papir, metal, tekstil i keramika;
 - diplomski sveučilišni studiji Restauracija i konzervacija 

artefekata od drva, papira, metala, tekstila i keramike.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je 

16. lipnja 2005. dopusnicu za preddiplomski sveučilišni studij 
Restauratorstvo i konzervatorstvo; smjerovi: drvo, papir i metal, 
nakon toga 13. veljače 2007. dopusnicu za preddiplomski 

sveučilišni studij Restauracija i konzervacija; smjerovi: drvo, 
papir, metal, tekstil i keramika i konačno 16. studenoga 2009. 
za diplomski sveučilišni studiji Restauracija i konzervacija 
artefekata od drva, papira, metala, tekstila i keramike.

Odjel za umjetnost i restauraciju

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za diplomski sveučilišni studij 

od 16. studenoga 2009.

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za preddiplomski sveučilišni studij 

od 16. lipnja 2005.
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Iako kulturno–umjetničko naslijeđe čuva činjenice 
i brojne tajne prošlosti pa time i najslojevitije tragove 
ljudskog postojanja i trajanja, ono je u suvremenomu 
svijetu, nažalost, sve više izloženo raznolikim 
opasnostima i nepovratnom propadanju. Dragocjenost 
kulturne baštine raznolika profila i materijala odavno 
je zamijećena na svim razinama djelovanja ljudske 
zajednice, što je uvjetovalo uspostavu brojnih i različitih 
aktivnosti na njezinu očuvanju i zaštiti. Jedan od 

temeljnih načina čuvanja baštine je, između ostaloga, 
i osnivanje specijalističkih sveučilišnih studija iz ove 
oblasti. Studij koji se izvodi na Odjelu za umjetnost 
i restauraciju najmlađi je među njima. Razlikuje od 
drugih studija u Hrvatskoj i u  potpunosti je usklađen s 
Bolonjskom deklaracijom. 

Na tome trogodišnjemu preddiplomskom 
sveučilišnom studiju, koji se može nastaviti na 
dvogodišnjemu diplomskom sveučilišnom studiju, 

uspostavljeni su okviri studiranja unutar kojih je, 
uz svakodnevnu suradnju nastavnika i studenta, 
omogućena mobilnost u izvođenju nastave i(li) 
mogućnost upisivanja studenata na kolegije sličnog 
profila i težine (izraženo u ECTS bodovima) na bilo 
kojemu sveučilištu u zemljama Europske unije koje 
imaju studijske programe kompatibilne programu 
toga studija. Također, omogućen je i dolazak stranih 
studenata u Dubrovnik. Pritom, nastavnici Odjela 
za umjetnost i resturaciju objavljuju svoje radove 
u znanstvenim i stručnim publikacijama u zemlji i 

Restauracija drva

Restauracija papira

Restauracija tekstila
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Ponuđeni studij pruža mogućnost studentima 
da steknu kompetencije koje im omogućuju brže 
zapošljavanje i rad u stručnim i znanstvenim 
djelatnostima povezanima s čuvanjem i zaštitom 
kulturnospomeničke građe: u upravljanju kulturnim 
dobrima, o njihovoj pravnoj zaštiti, o gospodarenju 
spomeničkim i drugim kulturnim cjelinama, reursima ili 
objektima i slično, ali i na specijaliziranim poslovima 
konzervacije i restauracije umjetničkih dobara od drva, 
papira, tekstila, metala i keramike.

Studentima koji studiraju na Odjelu za umjetnost 
i resturaciju osigurani su optimalni uvjeti za studiranje 
i dobri prostorni uvjeti za izvannastavne aktivnosti. 
U rekonstruiranoj i adaptiranoj zgradi u prostoru 
budućega Sveučilišnog kampusa, Odjelu je na usluzi 
1.500 metara četvornih površine, suvremeno su 
opremljeni amfiteatri, a visok je stupanj opremljenosti 
učionica, praktikuma, radionica i drugih prostora 
tehničkim i nastavnim pomagalima s najsuvremenijim 
komunikacijskim rješenjima. Preko knjižnice osiguran 

inozemstvu, ili su njihovi rezultati rada ugrađeni u 
udžbenike koje objavljuju a zastupljen je i velik broj 
znanstvenih međunarodnih skupova.

Studij je utemeljen na najsuvremenijim tehničkim, 
tehnološkim i stručno-znanstvenim konzervatorsko- 
-restauratorskim znanjima koja u nastavi izlažu vrhunski 
domaći i strani profesori i stručnjaci. Velik je naglasak 
stavljen i na intenzivnu uporabu informacijskih 
tehnologija i ovladavanje znanjem dvaju stranih jezika 
– engleskoga i talijanskog jezika. Program se, također, 
izvodi u suradnji s Institutom za umjetnost i restauraciju 
Palazzo Spinelli iz Firence, u kojemu se, uz naglasak na 
prijeko potrebnoj širokoj teorijskoj komponenti, velika 
pozornost posvećuje praktičnom radu studenata. Tako, 
redovitu teorijsku nastavu i dio praktičnog rada, studenti 
obavljaju u učionicama i radionicama Sveučilišta u 
Dubrovniku, u radionicama Hrvatskog restauratorskog 
zavoda u Dubrovniku i Dubrovačkih muzeja, a tijekom 
sve tri godine preddiplomskog studija dio praktičnog 
rada odvija se u prostorijama i radionicama  Instituta 
Palazzo Spinelli u Firenci.

Restauracija metala

Restauracija keramike
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je internetski pristup svim relevantnim bazama podataka, 
mogućnost bežičnog pristupa Internetu na usluzi je i 
studentima i zaposlenicima a informatizirana studentska 
služba omogućuje brzu i točnu komunikaciju.

Odjelom za umjetnost i restauraciju rukovodi 
pročelnik i Stručno vijeće, kako je to definirano Statutom 
Sveučilišta u Dubrovniku.

Pročelnici Odjela bili su:

prof. dr. sc. Antun Karaman 
(1. listopada 2005. – 31. svibnja 
2010.),

prof. dr. sc. Krunoslav Pisk (1. 
lipnja 2010. – ).
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 - Sestrinstvo,
 - Financijski menadžment.

Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta izdalo 
je 25. travnja 2008. 
dopusnicu za trogodišnji 
preddiplomski stručni 
studij Sestrinstvo a odlukom 
Senata Sveučilišta u 
Dubrovniku, na njegovoj 
81. sjednici, održanoj 
21. listopada 2011., 
ustrojen je trogodišnji 
preddiplomski stručni 
studij Financijski menadžment, koji je započeo akademske 
2012./2013. godine.

Preddiplomski trogodišnji stručni studij Sestrinstvo 
započeo je s teorijskom nastavom 1. prosinca 2008. u 
novoobnovljenoj zgradi Ville Elise, a s praktičnom 
nastavom u prostorima Opće bolnice Dubrovnik. 
Uređenjem prostora u Općoj bolnici Dubrovnik, od 1. 
listopada 2009. sva se nastava toga studija tamo izvodi. 
Bio je to prvi stručni studij koji je pokrenulo Sveučilište 
u Dubrovniku uz svesrdnu potporu Zdravstvenog 
veleučilišta u Zagrebu i njegova dekana prof. dr. sc. 
Mladena Havelke, i u prvom je redu bio namijenjen 
medicinskim sestrama Opće bolnice Dubrovnik sa 

Odjel za stručne studije Sveučilišta u Dubrovniku 
(dalje: Odjel za stručne studije) zamijenio je 
Strojarski odjel, koji je započeo je radom od 

osnivanja Sveučilišta u Dubrovniku sa stručnim studijem 
Strojarstvo. Taj se stručni studij dotad izvodio na bivšem 
Veleučilištu u Dubrovniku i završio je s akademskom 
2004./2005. godinom, pa je Strojarski odjel prestao je s 
radom 30. rujna 2007. 

Pročelnik Strojarskog odjela bio je dr. sc. Jadran 
Šundrica, profesor visoke škole (1. listopada 2004. – 30. 
rujna 2007.).

Danas je Odjel za stručne studije u osnivanju i u 
okviru njega izvode se dva trogodišnja preddiplomska 
stručna studija:

Odjel za stručne studije

Preslik dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta za preddiplomski stručni studij Sestrinstvo 

od 25. travnja 2008.

Preslik Odluke Senata 
Sveučilišta u Dubrovniku 
za preddiplomski stručni 

studij Financijski menadžment 
od 21. listopada 2011.

monografija.indd   171 6.9.2013.   12:34:49



PRVIH DESET GODINA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU     172

završenim srednjoškolskim obrazovanjem. Bio je to 
odgovor na potrebe zdravstvenog sustava, gdje se ne traži 
samo povećan broj medicinskih sestara nego veći broj 
educiranih, kompetentnih medicinskih sestara koje će, uz 
veća znanja i vještine zdravstvene njege, steći i dodatna 
obrazovanja u području upravljanja i rukovođenja, javnog 
zdravstva i školovanja. Nakon završetka studija studenti 
su osposobljeni raditi po načelima jedinstvene sestrinske 
skrbi i uz vođenje sestrinske dokumentacije.

Stručni studij Sestrinstvo 
vodi primarius doc. dr. sc. Marko 
Margaritoni i Stručno vijeće, kako je 
to definirano Statutom Sveučilišta u 
Dubrovniku.

Preddiplomski trogodišnji stručni studij Financijski 
menadžment prvi je dislocirani studij izvan Dubrovnika 
i izvodi se u prostorima Doma kulture u Pločama. 
Zamišljen je i dizajniran na temelju potreba tržišta rada 
Dubrovačko–neretvanske županije i u suradnji s njezinim 
tijelima i službama. Njegov je osnovni cilj pratiti potrebe 
gospodarstva i društvene zajednice, pa je uz stjecanje 
znanja i vještina omogućen proces cjeloživotnoga 
obrazovanja. Studijski program suvremeno je osmišljen 
kako bi se što kvalitetnije stekla teorijska i praktična znanja 
i vještine o financijama, računovodstvu i porezima koji su 
izravno primjenjivi u praksi i potrebni u svakodnevnom 
poslovanju. Po svojoj koncepciji i sadržaju utemeljen je na 
najsuvremenijim stručnim i znanstvenim međunarodnim 

Učionica za studij Sestrinstvo

S otvorenja preddiplomskog stručnog studija 
Financijski menadžmentBolnički laboratorij
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spoznajama. Posebna se pozornost daje praktičnoj nastavi 
u različitim poduzećima, ustanovama i institucijama, pa u 
nastavi sudjeluju i stručnjaci iz gospodarske prakse. Nakon 
završetka studija, za takvim profilom stručnjaka velik 
interes pokazuju trgovačka društva iz djelatnosti trgovine, 
turizma, bankarstva, prometa, javnog sektora i uprave.

Stručni studij Financijski 
menadžment vodi doc. dr. sc. Ivo 
Šperanda i Stručno vijeće, kako je 
to definirano Statutom Sveučilišta 
u Dubrovniku.

Učionica za stručni studij Financijski menadžment
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Nakon promocije završenih studenata preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo 2012. godine
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Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku 
(dalje: Institut za more i priobalje) započeo je rad 1. 
siječnja 2006., i to kao njegova sastavnica s najduljom 

tradicijom. Treba, dakle, naglasiti da su njegovi temelji i 
organizirani istraživački rad u području oceanografije 
i ribarstva u Dubrovniku započeli nakon Drugoga 
svjetskog rata osnivanjem Ribarstvene stanice 1946. 
godine i utemeljenjem Biološkog instituta Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti (JAZU) 1949. godine. 
Zatim je Ribarstvenu stanicu preuzeo “Akademijski savjet” 
iz Beograda i priključio je Oceanografskoj stanici splitskog 
Oceanografskog instituta. Oceanografska stanica ukinuta 
je 1956. godine a znanstvene aktivnosti nastavljene su 
u Biološkom institutu, koji preuzima i Prirodoslovni 
muzej (utemeljen 1872.) i Morski akvarij u Tvrđavi sv. 
Ivana. Nakon prve velike rekonstrukcije Akvarija (1958.-
1959.) i pokretanja projekta Botaničkog vrta na Lokrumu 
(1959.) zaokružena je cjelina u Dubrovniku koja postaje 
značajno središte znanstvenoga rada u južnom Jadranu. 
Godine 1960. JAZU je sjedinio svoje ustanove u Rovinju, 
Trstenom i Dubrovniku, što je napušteno 1963. godine, 
kad se ustanove u Rovinju i Trstenom izdvajaju u zasebne 
cjeline. Tako je Biološki institut samostalno nastavio svoje 
znanstvene aktivnosti, posebno istraživanje planktona, a 
potom, dolaskom botaničara, uz rad u Botaničkom vrtu, 
intenzivno se istraživala vaskularna flora i vegetacija 
na dubrovačkom području. Biološki institut od 1977. 

godine ulazi u sastav Instituta za oceanografiju i ribarstvo 
iz Splita kao Biološki zavod, koji tako djeluje do 1993. 
godine. Otad do kraja 2005. godine u sastavu Instituta za 
oceanografiju i ribarstvo Split – Dubrovnik djeluje kao 
dva znanstvena laboratorija u Dubrovniku: Laboratorij 
za ekologiju planktona i Laboratorij za ekologiju i uzgoj 
morskih organizama.

Institut za more i priobalje nalazi se u Tvrđavi sv. Ivana 
u Povijesnoj gradskoj jezgri. Aktivnosti se odvijaju u četiri 
laboratorija - Laboratoriju za oceanologiju, Laboratoriju 
za ekologiju i populacijsku genetiku, Laboratoriju za floru 
i faunu kopna i Laboratoriju za ekologiju, uzgoj morskih 
organizama i akvaristiku. Dubrovački akvarij i Botanički 
vrt na otoku Lokrumu sastavni su dio laboratorija.

Institut za more i priobalje

Institut za more i priobalje u Tvrđavi sv. Ivana
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Laboratorijski prostori zauzimaju površinu od 
220 metara četvornih za kemijske analize i analizu 
fitoplanktona s pripadajućom opremom, UV komoru za 
sterilizaciju, laboratorijski prostor za pripremu uzoraka 
za analizu bakterioplanktona, prostor za pripremu 
posuđa i kemikalija potrebnih za obavljanje analiza, sobe 
za mikroskopiranje i s računalima za obradu podataka. 
Tu su i bazeni za pokusni uzgoj morskih organizama, 
komora za uzgoj fitoplanktona, zooplanktona, školjkaša 
i riba. 

Knjižnica Instituta za more i priobalje, uz bogat 
knjižni fond, redovito prima poznate i priznate znanstvene 
časopise: Marine Ecology Progress Series, Journal of  
Plankton Research, Hydrobiologia, Marine Biology, 
Oceanologica Acta, Limnology and Oceanograpgy, 
Aquaculture, Acta Adriatica, Acta Botanica Croatica, 
Natura Croatica i druga. Preko knjižnice osiguran je 
internetski pristup svim relevantnim bazama podataka 
a mogućnost bežičnog pristupa Internetu na usluzi je i 
znanstvenicima i zaposlenicima.

Djelatnosti Instituta za more i priobalje su i 
temeljna i primijenjena istraživanja prirodnih značajka 
Jadranskoga mora i priobalja, te uz to posebno 
istraživanja strukture i procesa u ekosustavima, uporaba i 
interpretacija znanstvenih informacija za potrebe razvoja, 
unapređenje suradnje istraživača sa sličnim ustanovama 
i znanstvenim skupinama u zemlji i inozemstvu, 
obrazovanje i kulturna djelatnost te pružanje stručnih 
usluga zainteresiranim korisnicima. Također, u skladu 
s razvojem znanosti i gospodarskim prilikama, tu se 
razvijaju i druge djelatnosti, kao što su: monitoring živih 
bogatstava u moru i na kopnu, monitoring kvalitete mora, 
eksperimentalni uzgoj biljnih i životinjskih vrsta poradi 
stjecanja fundamentalnih spoznaja i provjere odvijanja 
prirodnih procesa, održavanje i popularizacija Akvarija, 
održavanje i popularizacija Botaničkog vrta na Lokrumu, 
formiranje znanstvenih i stručnih zbirka, organiziranje 
tečajeva i predavanja koja su po svojoj prirodi u svezi s 
njegovom temeljnom djelatnošću. 

Valja naglasiti da Institut za more i priobalje ima 
dopusnicu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog 
uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske za obavljanje 
poslova zaštite okoliša: izradbu studija utjecaja na okoliš, 
izradbe stručnih podloga, te obavljanje monitoringa.

Znanstvenici Instituta za more i priobalje 
kontinuirano sudjeluju u realizaciji mnogih inozemnih 
i domaćih znanstvenih i stručnih projekata, zatim u 
izradbi elaborata, ekspertiza, podloga i studija utjecaja na 
okoliš. Svoje radove objavljuju u prestižnim znanstvenim 
i stručnim publikacijama u zemlji i inozemstvu, ili su 
njihovi rezultati rada ugrađeni u udžbenike. Posebno 
je naglašeno njihovo aktivno sudjelovanje u postupku Knjižnica Instituta za more i priobalje
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donošenja dokumenata: „Početna procjenu stanja i 
pritisaka na morski okoliš hrvatskog dijela Jadrana“ 
u okviru izradbe Strategije zaštite morskog okoliša i 
provedbe Okvirne direktive o morskoj strategiji ODMS 
(2008/56/EZ) kao i  regulaciju prometovanja brodova i 
njihove zadatke u vezi s reguliranjem balastnih voda. Uz 
znanstvena istraživanja oni sudjeluju u izvođenju nastave 
na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim 
studijima na Sveučilištu u Dubrovniku i drugim hrvatskim 
sveučilištima i u inozemstvu.

Valja posebno naglasiti doprinos preminuloga dr. 
sc. Adama Benovića, redovitog profesora i znanstvenog 
savjetnika u trajnom zvanju, i njegovo dragocjeno 
znanstveno otkriće nove vrste meduza u Kvarneru i 
Mljetskim jezerima, što je, kao i ostala otkrića, nailazilo 
na velik odjek u znanstvenoj zajednici. Svojim radom 
bitno je utjecao na širenje temeljnih i praktičnih 
spoznaja o ekologiji mora i pridonio je zaštiti i održivom 
razvoju školjkarstva osobito u Malostonskom zaljevu i 
Nacionalnom parku Mljet. Jednako tako, dr. sc. Mirna 
Batistić, viša znanstvena suradnica, i dr. sc. Rade Garić 
otkrili su novu vrstu pučinskog zooplanktona u Jadranu. 
Vrsta pripada skupini repnjaka (Appendicularia), i 
nazvana je prema latinskom imenu Dubrovnika (Ragusa) 
Fritillaria ragusina. Fritillaria ragusina živi u otvorenim 
vodama južnog Jadrana na udaljenosti većoj od šest milja 
od kopna u stupcu mora do maksimalno 300 m dubine. 
Veličine je do 1 mm i hrani se bakterijama i mikroskopskim 
algama. Otkriće te vrste u Jadranu pokazuje koliko se 
malo zna o relativno dobro istraživanim morima kao što 
su Sredozemno i Jadransko more.

Institut za more i priobalje tijesno surađuje s 
najvažnijim ustanovama koje se bave istraživanjem 
mora na Mediteranu, kao što su: Stazione Zoologica 
Anton Dohrn iz Napulja, Observatoire Oceanologique 
iz Villefranche-sur-Mer (južna Francuska) i Stazione 
Marittima iz Trsta, Department of  Palaeoceanology, 
University of  Szczecin (Poljska), Botanischer Garten 
und Botanisches Museum Berlin-Dahlem, Freie 
Universität Berlin (Njemačka), Institute for Biodiversity 
and Ecosystem Dynamics (IBED), University of  
Amsterdam (Nizozemska), Institut za biologiju mora 
Kotor (Crna Gora), Prirodoslovno-matematički fakultet 
Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Morska 
biološka postaja Piran i Nacionalni institut za biologiju 
(Slovenija). Jednako tako, nastavljena je dugogodišnja 
uspješna suradnja sa: Institutom za oceanografiju i 

Morski konjic - zaštitni znak 
Instituta za more i priobalje
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ribarstvo iz Splita, Centrom za istraživanje mora iz 
Rovinja, Hrvatskim hidrografskim institutom iz Splita, 
Institutom Ruđera Boškovića iz Zagreba, Prirodoslovno-   
-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Javnom 
ustanovom Rezervat Lokrum iz Dubrovnika i dr.

Akvarij
Akvarij je smješten 

u Staroj gradskoj luci, 
u srednjovjekovnoj 
Tvrđavi sv. Ivana. Ima 
više od 30 akvarijskih 
bazena, u kojima 
je raznolik bogati 
životinjski i biljni svijet 
Jadranskog mora: 
kornjača (od 1953. 
najstariji stanovnik 
akvarija), velika pitoma 
kirnja, orhani, ugor 
(stanovnik pukotina 

morskih stijena), zubaci, orade, lubini, pagri, vrane i 
drozdovi, jegulje i cipoli, zmijolike murine, škrpine i, 
donedavno u Jadranu rijetki, kostorog. U nizu zidnih bazena 
posjetitelji mogu vidjeti i zanimljiv živi svijet mnogih riba i 
beskralježnjaka koji se skrivaju mimikrijom pa ih ljudsko oko 
teško raspoznaje od okolnog stijenja i bilja. Tu je hobotnica 
i morski konjic, zaštitni znak Instituta za more i priobalje, 
koji lagano i uspravno pliva ili se “repom” učvrsti za morske 
alge i bilje. Od rakova su osobito zanimljivi hlap ili karlo, 
koji sam, bez pomoći, stalno prebacuje morske žale, kao i 
manje aktivni jastozi. U manjim bazenima ili na morskom 
žalu većih bazena mogu se vidjeti čudno oblikovane spužve 
različitih boja, žarnjaci oblika rascvalih krizantema, koralji u 
obliku cvjetnih grmova, cerianthusi i spirographisi koji se uzdižu 
poput malih palma. Brojne su i ostale životinje, morske 
zvijezde, morski ježinci, trpovi, puževi, školjke, rakovi i 
crvi cijevaši. Posebna je zanimljivost Bonellia viridis - zeleni 
zvjezdan, koji svoje tijelo skriva u šupljinama kamenja, a 
dugim zelenim ticalom pretražuje okolinu. Tu se nalaze i 
dugolisni grmovi morskih cvijetnica, čineći zaklon mnogim 
malim beskralježnjacima i ribama.

Akvarij

Ulaz u akvarij

Foto: Igor Brautović
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Botanički vrt
Botanički vrt je na otoku Lokrumu, nedaleko od 

grada Dubrovnika. Otok je 1976. godine bio proglašen 
posebnim rezervatom šumske vegetacije Pretežno je 
gusto obrastao i na relativno malom prostoru nalaze 
se brojni tipovi raslinja “pravog” mediteranskoga 
biljnogeografskog područja, tzv. eumediterana. Južne 
okomite stijene uz more obrastaju najtoplije jadranske 
biljne zajednice - drvenaste mlječike i divlje maslinine.

Ime otoka Lokruma pokazuje da se još u 
davna vremena na njemu uzgajalo bilje iz udaljenih 
krajeva svijeta (lat. acrumen = kiselo voće, agrum). 
Prve su lokrumske vrtove posadili benediktinci u 11. 
stoljeću; tada su započeli i s unošenjem nekih ukrasnih 
drvenastih vrsta. Prvo smišljeno unošenje egzota 
proveo je sredinom 19. stoljeća nadvojvoda Ferdinand 
Maksimilijan Habsburški, koji je nastavio s njegovanjem 
povrtnjaka, maslinika i vinograda, ali je poduzeo i znatne 
zahvate u uređenju vrtova i putova. Glasoviti botaničar 
Roberto Visiani posjetio je, također, u to doba Lokrum 
i zabilježio više od 90 introduciranih rodova biljaka. I 

danas se u makiji mogu naći ostaci nekih nasada. Takav 
bi način introdukcije u današnje doba bio neprihvatljiv 
zbog narušavanja prirodne vegetacije.

Na stoljetnoj tradiciji tadašnja Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti osnovala je 1959. 
Botanički vrt namijenjen istraživanju unošenja i 
prilagodbe biljaka iz tropskih i suptropskih krajeva svijeta 
u našem podneblju, osobito onih bitnih za šumarstvo, 
hortikulturu i farmaciju. Biljke su se uzgajale iz sjemena 
dobivenog razmjenom sa svjetskim botaničkim vrtovima. 
Pozornost je posvećena drveću i grmlju podrijetlom iz 
sličnih podneblja, kao što su središnji Čile, južna i istočna 
Australija, središnja i južna Kalifornija, te južna Afrika.

Plan Botaničkog vrta izradio je ugledni dubrovački 
krajobrazni arhitekt dr. sc. Bruno Šišić. Zauzima površinu 
od 2 ha, nedaleko od lučice Portoča. Uz izložbenu 
površinu i staklenik, formirana su i pokusna polja i vrt 
mediteranskih biljnih vrsta. Tijekom Domovinskoga 
rata (1991. i 1992.) Botanički vrt izravno je pogođen 
s pedesetak projektila koji su nanijeli štetu biljkama 

Dio izložaka akvarija

Botanički vrt na Lokrumu

Foto: Igor Brautović
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Zbirka eukaliptusa (Eucalyptus) u Botaničkom vrtu 
(oko 70 vrsta) procijenjena je od australskih stručnjaka 
kao najbogatija zbirka tog roda drveća izvan australskog 
kontinenta. Vazdazeleno i brzorastuće drveće iz roda 
Eucalyptus (por. Myrtaceae) karakteristično je za 
Australiju i susjedne otoke; Novi Zeland i Tasmaniju. 
Tamo ih je ukupno oko 700 različitih vrsta. Većinom su 
to stabla i grmovi sušnih šuma, često otporni na sol. 

Istraživačka brodica “Baldo Kosić II.”
Institut za more i priobalje dobio je nakon 17 

godina suvremenu istraživačku brodicu “Baldo Kosić II.” 
kao zamjenu za brodicu “Baldo Kosić”, koja je potonula 
u granatiranju Dubrovnika u listopadu 1991. godine. 
Porinuta je u pulskom brodogradilištu Tehnomont 10. 
ožujka 2009. i služi za biološka i hidrografska istraživanja 
obalnoga i otvorenog mora južnog Jadrana.

Zapovjednik istraživačke brodice je Željko Baće, ing.

i pratećim objektima. Također, veći dio knjižnice i 
dokumentacije izgorjeli su u požaru. Obnova je započela 
1993. godine i traje do danas.

Danas se na izložbenoj površini uzgaja oko 500 
vrsta, uglavnom drveća i grmlja, a u stakleniku oko 
200 vrsta sukulenata (mesnatica). Mnoge introducirane 
vrste kojih nema na izložbenoj površini, rastu na 
nekadašnjim eksperimentalnim plohama koje se u 
novije doba oslobađaju dugogodišnje zapuštenosti. 
I nadalje, osnovnom smjernicom ostaje proučavanje 
prilagodbe egzotičnih biljnih vrsta našem podneblju, uz 
edukaciju posjetitelja i obogaćivanje turističke ponude. U 
planu je uzgoj rijetkih i ugroženih biljnih vrsta hrvatske 
flore, što bi omogućilo njihovu zaštitu na prirodnim 
staništima. 

Atraktivan izgled jednom dijelu vrta daju kaktusi 
(por. Cactaceae), puje (por. Bromeliaceae) i agave (por. 
Agavaceae), uglavnom bilje američkog podrijetla. Većina 
biljnih vrsta u Botaničkom vrtu je etiketirana. Gravirane 
pločice pokazuju znanstveni (latinski) naziv vrste (uz 
hrvatski naziv, ako takav postoji), podrijetlo i pripadnost 
odgovarajućoj biljnoj porodici. Ostali primjerci iste vrste, 
ako ih ima, označeni su manjom pločicom, s nazivom i 
brojem pod kojim je biljka evidentirana. 

Palme (por. Arecaceae) daju tropski izgled dijelu 
vrta. Uglavnom su američkog podrijetla, predstavljene su 
rodovima Butia, Erythea, Washingtonia, Chamaerops i 
dr. Odrasli se primjerci ne zaštićuju u zimskim mjesecima. 
Ljeti zahtijevaju obilno zalijevanje. Istraživačka brodica “Baldo Kosić II.”
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Institutom za more i priobalje rukovodi ravnatelj 
i Znanstveno vijeće, kako je to definirano Statutom 
Sveučilišta u Dubrovniku.

Ravnatelji Instituta za more i priobalje bili su:

dr. sc. Adam Benović, znanstveni 
savjetnik u trajnom zvanju (1. 
prosinca 2005. – 31. svibnja 
2006.),

dr. sc. Nenad Jasprica, viši 
znanstveni suradnik (1. lipnja 
2006. – 30. travnja 2012.),

dr. sc. Valter Kožul, znanstveni 
savjetnik (1. svibnja 2012. - ).
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S promocije završenih studenata preddiplomskih studija 2012. godine
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Zavod za mediteranske kulture Sveučilišta u 
Dubrovniku (dalje: Zavod za mediteranske 
kulture) osnovan je 1. rujna 2011. kao Zavod 

za maslinarstvo i južne kulture. Njegovu osnivanju 
prethodila je odluka Sabora Republike Hrvatske 1. srpnja 
2011., kad je bio donesen Zakon o dopuni Zakona o 
osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku (Narodne novine, 
broj 80/2011.), kojim je Sveučilište u Dubrovniku 
preuzelo: sve poslove, radnike zatečene na preuzetim 
poslovima, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, 
sredstva za rad, nekretnine, prava, obveze i financijska 
sredstva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i 
selo, a koji se odnose na ustrojstvenu jedinicu Zavod 
za maslinarstvo i južne kulture. Tako je Sveučilište u 
Dubrovniku osnovalo još jednu ustrojstvenu jedinicu 
bez pravne osobnosti.

Zavod za mediteranske kulture sljednik je Rasadnika 
Čibača, osnovan 1908. godine, pa od 23. veljače 1945. 
postaje Zavod za južne kulture, a od 24. siječnja 1949. 
ustanova Stanica za južne kulture. Temeljem Zakona 
o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu 
i selo (Narodne novine, broj 25/09.), Stanica za južne 
kulture postala je 1. srpnja 2009. dio te ustanove i tada je 
preimenovana u Zavod za maslinarstvo i južne kulture.

Zavod za mediteranske kulture dio je povijesti 
Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Bez 
obzira na promjene kroz vrijeme, za stanovnike toga 

Zavod za mediteranske kulture

kraja još će uvijek u sjećanju ostati kao Stanica za južne 
kulture. Jer, ona je imala odlučujuću ulogu na području 
proizvodnje i distribucije sadnog materijala, poglavito 
voćnih vrsta te u pružanju usluga poljoprivrednim 
proizvođačima u obavljanju laboratorijskih analiza vina, 
maslinova ulja i tla. Taj je djelokrug rada nastavio i 
Zavod za mediteranske kulture uz aktivnosti povezane s 
poljoprivrednim znanostima i naglaskom na istraživanja 
iz područja voćarstva Mediterana, poglavito agruma, 
masline, smokve, šipka i drugih kultura, koja su prikazana 
brojnim publikacijama u formi letaka, kratkih stručnih i 
znanstvenih članaka te u više od deset vrijednih knjiga.

Zavod za mediteranske kulture svoje aktivnosti 
provodi na dvije lokacije i povremeno na lokaciji u 
Brsečinama. Rasadnik u Čibači s ukupnom površinom od 
7,2 ha, njegov je najveći radni prostor. Na toj je površini 

Staklenici u Čibači

monografija.indd   183 6.9.2013.   12:34:54



PRVIH DESET GODINA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU     184

zasađeno 515 stabala: 25 različitih voćnih vrsta sa 133 
različitih sorata i 272 umatičena stabla. Tu je i 3.500 
loznih podloga i 1.000 sadnica stolnih sorata. U sklopu 
projekta intenzivnog uzgoja maslina, posađeno je 180 
sadnica, uz i dalje nastaviljeno kolekcioniranje domaćega 
genfonda maslina.

Zavod za mediteranske kulture u svojim 
djelatnostima:

 - održava matične i kolekcijske nasade voća: maslina, 
trešanja, maraska, feioa, nešpola, oskoruša, žižula, 
kakija, šipaka, kivija, rogača, smokava, limuna, 
šedoka, četruna, mandarina, naranača, grejpfruita, 
badema, krušaka, šljiva, marelica, bresaka i 
nektarina;

 - održava matične nasade stolnih sorata vinove loze 
kao što su: Cardinal, Afus-Ali, Muškat Hamburg, 
Sultanina, Victoria, Matilde i Muškat Italia na 
različitim podlogama;

 - održava matične nasade certificiranih vrsta loznih 
podloga: Richter 110, Ruggeri 140, Paulsen 1103, 

Kober 5BB i SO4;
 - kolekcionira domaći genfond maslina za područje 

južne Dalmacije;
 - intenzivira uzgoj masline u gustom sklopu. Na 

0,5 ha površine u Čibači postavljen je pokusni 
intenzivni uzgoj masline da bi se utvrdile prednosti 
i nedostatci gustog uzgoja maslina u usporedbi 
s klasičnim uzgojem. Također, cilj je i ocijeniti 
ponašanje introduciranih i domaćih kultivara u 
gustom uzgoju u našim agroekološkim uvjetima.
Laboratorij za fizikalno-kemijske analize obuhvaća 

analize vina, maslinova ulja i tla za obiteljska i veća 
poljoprivredna gospodarstva. Prostor je laboratorija 
adaptiran i stvoreni su potrebni uvjeti za provedbu 
analitičkih metoda. Nakon provedenih aktivnosti taj je 
laboratorij 21. srpnja 2011. dobio Potvrdu o akreditaciji za 
ispitivanje fizikalno-kemijskih svojstava vina i maslinova 
ulja po zahtjevima norme ISO/IEC 17025.

Područje akreditacije obuhvaća ispitivanje svojstava 
vina i maslinova ulja, i to na temelju tri parametra u vinu i 
dva parametra u maslinovu ulju, a van područja akreditacije 
odvijaju se i ispitivanja tla. Metode ispitivanja vina provode 
se sukladno Pravilniku o fizikalno kemijskim metodama 
analize mošta, vina drugih proizvoda od mošta i vina te 
voćnih vina (Narodne novine, broj 106/04.) i metode 
ispitivanja maslinova ulja sukladno Pravilniku o uljima od 
ploda i komine maslina (Narodne novine, broj 7/09.). 

Korisnici usluga Laboratorija su različiti – od malih 
proizvođača – hobista do renomiranih vinara, uljara 
ili poljoprivrednih zadruga s područja Dubrovačko-
-neretvanske županije. Godišnje se u Laboratoriju 
analitički obradi oko 1.000 uzoraka vina, 250 uzoraka 

Ulaz u zgradu Zavoda za mediteranske kulture
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maslinova ulja i 30-ak uzoraka tla. Laboratorij sudjeluje 
i u međunarodnim međulaboratorijskim usporednim 
ispitivanjima vina i ulja. 

Od osnutka, u Zavodu za mediteranske kulture 
djelovao je velik broj poznatih stručnjaka, uglavnom 
agronomske struke, koji su je svojim istraživanjima, 
djelovanjem na terenu ili stručnim radovima učinili 
prepoznatljivom, ali, iznad svega, potrebnom za razvoj 
uzgoja južnih kultura.

Također, misija Zavoda za mediteranske kulture je i:
 - popularizirati napredne stečevine u poljoprivrednoj 

struci i uvoditi u praksu suvremenu agrotehniku,
 - surađivati s odgovarajućim znanstvenim i 

proizvodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, te 
objavljivati rezultate postignutih dostignuća,

 - obavljati rasadničku proizvodnju svih južnih kultura 
i njihovo selekcioniranje i oplemenjivanje.
Rezultat svih tih radova brojni su skupljeni 

materijali, na kojima treba nastaviti raditi.
Ulaskom Zavoda za mediteranske kulture u 

Sveučilište u Dubrovniku stekli su se uvjeti za izgradnju 
Studentskoga doma, pa će se proizvodnja koja se odvijala 
na pogonu u Lapadu, izmjestiti na pokušalište Čibača. Za 
potrebe stjecanja potrebnog znanja iz agronomske struke 
u planu je organizirati stručni studij koji bi pomogao 
mladim generacijama da proizvodnju u poljoprivredi 
podignu na višu razinu.

Plan je da se pokušalište Čibača tehnološki opremi 
i uredi tako da postane u pravom smislu poligon gdje 
će se stjecati znanja. Tako bi se, nakon 135 godina, za 
potrebe stjecanja potrebnog znanja iz agronomske 
struke organizirao stručni studij koji bi pomogao osobito 
mlađim naraštajima da što više unaprijede poljoprivrednu 
proizvodnju.

Zavodom za mediteranske kulture rukovodi 
predstojnica, kako je to definirano Statutom Sveučilišta 

u Dubrovniku. 
Od osnivanja Zavoda za 
mediteranske kulture na 
Sveučilištu u Dubrovniku 
predstojnica je Ivanka Čelar, 
dipl. ing.

Laboratorij za fizikalno-kemijske analize
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S promocije završenih studenata preddiplomskih studija 2012. godine
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Sveučilišna knjižnica je u osnivanju i još uvijek nije 
smještena na jednome mjestu jer se nisu osigurali 
uvjeti za njezinu izgradnju u Sveučilišnom 

kampusu. Budući da se nastavna, znanstvena i stručna 
aktivnost Sveučilišta u Dubrovniku održava na nekoliko 
različitih lokacija, tamo su smještene i odgovarajuće 
knjižnice. Tako danas na Sveučilištu u Dubrovniku 
djeluju:

 - Knjižnica za tehničke i biotehničke znanosti,
 - Knjižnica za društvene zananosti,
 - Centar za turističku dokumentaciju i informaciju,
 - ostale knjižnice.

Knjižnica za tehničke i biotehničke 
znanosti

Knjižnica za tehničke i biotehničke znanosti 
smještena je u zgradi Sveučilišta u Dubrovniku na adresi 
Ćira Carića 4. Sastoji se od tri prostorije na oko 120 metara 
četvornih gdje su smješteni fondovi knjižnične građe, 
radni prostor za knjižničare i čitaonica s 20-ak mjesta za 
korisnike. Raspolaže jedinstvenom knjižničnom građom 
iz raznovrsnih područja znanosti za studije Pomorskog 
odjela, Odjela za elektrotehniku i računarstvo i Odjela za 
akvakulturu.

Knjižnični se fond u proteklih deset godina 
znantno povećao tako da danas ima: oko 11.000 svezaka 
monografskih publikacija, diplomske radove, završne 

Sveučilišna knjižnica

radove, projekte godine, magistarske radove, doktorske 
disertacije, 43 naslova domaćih i 37 naslova stranih 
časopisa, više vrsta domaćih i stranih enciklopedija, 
leksikona, rječnika, atlasa i stručnih priručnika. Tu je 
smještena i zavičajna zbirka povezana s poviješću i 
razvojem pomorstva u Dubrovniku. 

Za obradu knjižnične građe koristi se integriranim 
knjižnično-informacijskim sustavom Crolist, a katalog 
se knjižnice može naći na web-stranicama Sveučilišta u 
Dubrovniku.

Omogućen  je pristup različitim bazama podataka s 
cjelovitim tekstom preko Centra za online baze podataka, 
uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

Knjižnica već godinama uspješno surađuje s The 
British Library i Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom 
u Zagrebu, što znatno olakšava i unapređuje odvijanje i 

Knjižnica za tehničke i biotehničke znanosti
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kvalitetu znanstvenog rada.
Voditeljice Knjižnice za tehničke i biotehničke 

znanosti bile su:
1. Miroslava Damić, prof. (1. listopada 2003. – 31. 

prosinca 2006.),
2. Ana Pujo, dipl. knjižničarka (1. siječnja 2007. - ).

Knjižnica za društvene djelatnosti
Knjižnica za društvene znanosti nalazi se u zgradi 

Villa Elisa Sveučilišta u Dubrovniku na odresi Lapadska 
obala 4, na prostoru od 70 metara četvornih i njezin je 
sastavni dio i računalna čitaonica u toj zgradi.

Kao visokoškolska knjižnica s ograničenim 
stupnjem javnosti, knjižnica je  namijenjena je potrebama 
nastave, znanstvenoistraživačkog i stručnog rada na 
Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. Korisnici su 
knjižnice nastavnici, suradnici i studenti preddiplomskih 
i poslijediplomskih studija Ekonomije i studija Poslovne 
ekonomije, a prema potrebi i vanjski korisnici, ponajviše 
maturanti dubrovačkih srednjih škola.

Knižnični fond čini 14.500 svezaka monografskih 
publikacija, 60-ak naslova domaćih i stranih časopisa, 
diplomski i magistarski radovi, referentna literatura, te 
doktorske disertacije.

Pristup bazama podataka osiguran je preko Centra 
za online baze podataka.

U 2012. godini nabavljen je Crolist – integrirani 
knjižnični sustav za obradu knjižne građe, čime je 
napuštena prethodna praksa obrade u Wordu. Građa 
nabavljena do 1986. godine obrađena je u klasičnom 
katalogu na listićima. Obrađeni knjižni fond moguće 
je pretražiti na stranici skupnog kataloga Sveučilišta u 
Dubrovniku ili kataloga Knjižnice za društvene znanosti.

Voditeljice Knjižnice za društvene znanosti bile su:
1. Vesna Kaminski, dipl. oec. (1. listopada 2003. – 31. 

kolovoza 2010.),
2. Maris Sjekavica, dipl. knjižničarka (1. rujna 2010. - ).

Centar za turističku dokumentaciju
Centar za turističku dokumentaciju u zgradi je Villa 

Elisa Sveučilišta u Dubrovniku na odresi Lapadska obala 
4. Osnovan je 1938. godine kao Arhiv za turizam sa 
zadaćom da prikuplja, obrađuje, zaštićuje i širi informacije 
iz turizma i srodnih djelatnosti.

Tu se prikupljaju i prate sve vrste informacijskih 
izvora od značenja za turizam. Posebna pozornost vodi se 
o multidisciplinarnosti turizma. Fond je arhivskoga tipa i 
knjige se nabavljaju uglavnom u jednom primjerku pa se 
može reći da je jedinstveni fond takve vrste u Hrvatskoj. 

Osnovne zbirke turističke literature postavljene su 
tako da se s pomoću njih prikaže: teorija opće znanosti 
o turizmu, institucije i rezultati proučavanja turizma, Knjižnica za društvene djelatnosti
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politika i organizacija turizma, ekonomika turizma, 
odnos turizma prema pojedinim gospodarskim granama, 
turizam u odnosu prema društvenim znanostima, 
pojedine vrste turizma, njegovo praćenje, prognoziranje 
i planiranje. Uz turizam i ugostiteljstvo kao gospodarske 
grane, najzastupljenija je literatura iz područja: sociologije, 
geografije, prometa, prostornog planiranja i urbanizma, 
kulturnih i prirodnih resursa, te njihove zaštite. 

Knjižnični fond ima cjeline: zbirka monografskih 
publikacija (20.350 primjeraka), zbirka legat „dr. 
Dragutin Alfier“, zbirka serijskih publikacija (domaći i 
strani časopisi, domaća i strana statistička dokumentacija 
i sl.), zaštićeni fond (rariteti, rijetki primjerci građe 
od posebnog značenje za turizam – građa tiskana do 
Drugoga svjetskog rata), zbirka promidžbene turističke 

građe (prospekti, informatori, turističke karte, planovi, 
itinerari i sl.), arhivska građa o razvoju turizma u 
Dubrovniku i Hrvatskoj.

Od 2012. godine za obradu fonda koristi se 
softverom Crolist, kojim su umrežene knjižnice 
Sveučilišta u Dubrovniku.

Voditeljica Centra za turističku dokumentaciju je 
Sofija Bogoje, dipl. oec. (1. listopada 2003. - ).

Ostale knjižnice
Ostale knjižnice smještene su u Tvrđavi sv. Ivana 

(Knjižnica Instituta za more i priobalje) i u prvoj 
zgradi Sveučilišnog kampusa (Knjižnica Odjela za 
komunikologiju i Odjela za umjetnost i restauraciju).

Knjižnice Odjela za komunikologiju i Odjela za 
umjetnost i restauraciju su u osnivanju jer su se studiji u 
njihovoj organizaciji najkasnije pokrenuli na Sveučilištu u 
Dubrovniku, a Knjižnica Instituta za more i priobalje, uz 
bogat knjižnični fond, redovito prima poznate i priznate 
znanstvene časopise.

Preko svih tih knjižnica osiguran je internetski 
pristup svim relevantnim bazama podataka a mogućnost 
bežičnog pristupa Internetu na usluzi je studentima, 
nastavnicima, znanstvenicima i namještenicima.

Centar za turističku dokumentaciju
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Studentski zbor
Studentski zbor Sveučilišta u Dubrovniku (dalje: 

Studentski zbor) započeo je s radom akademske 
2004./2005. godine kad je upisana prva generacija 
studenata Sveučilišta u Dubrovniku. Pritom valja 
napomenuti da od 1996. godine, u skladu sa Zakonom o 
studentskom zboru, započinje studentsko organiziranje 
u Dubrovniku. Prvotno u sklopu Pomorskog fakulteta u 
Dubrovniku i Fakulteta za turizam i vanjsku trgovinu u 
Dubrovniku, a nakon njihove transformacije u Sveučilište 
u Dubrovniku, Studentski zbor uspješno je nastavio s 
radom.

Prvi izravni izbori za članove Skupštine Studentskog 
zbora održali su se po sveučilišnim odjelima. Skupština 
Studentskog zbora konstituirala se 20. siječnja 2005., na 
kojoj je Igor Konjevod izabran za prvoga predsjednika 
Skupštine na mandat od jedne godine. Također, tajnim 
glasovanjem članova Skupštine za prvog predsjednika 
Studentskog zbora izabran je Robert Kulaš.

Odmah po osnivanju, Studentski zbor aktivno se 
uključio u promjene hrvatskoga obrazovnog sustava 
temeljem Bolonjske deklaracije i dao je velik doprinos 
u njegovoj implementaciji na Sveučilištu u Dubrovniku. 
Jednako tako, predstavnici Studentskog zbora aktivno 
sudjeluju u radu Senata Sveučilišta u Dubrovniku, u 

Studentski zbor i Sveučilišni sportski 
savez

stručnima vijećima odjela, u Sveučilišnom savjetu, 
u Studentskom centru Dubrovnik i na sastancima 
Hrvatskog studentskog zbora.

U proteklom razdoblju Studentski zbor je ostvario 
više projekata na poboljšanju studentskog standarda, 
bolju informiranost studenata i unapređenje sportskih 
i kulturnih aktivnosti. O svojim je aktivnostima 
redovito obavještavao studente preko oglasnih ploča na 
Sveučilištu, preko e-maila i internatske društvene mreže 
„Facebook“ te svoje službene grupe „Studentski zbor 
UNIDU“. Taj moderni način komunikacije omogućio 
je brže povezivanje studenata i učvrstio je njihovu 
povezanost sa Studentskim zborom.

Posebno je važno reći da je Studentski zbor ostvario 
uzornu suradnju sa Studentskim centrom Dubrovnik a 
na sportskim natjecanjima postigao je vrijedne rezultate. 
Zajedno s ostalim studentskim zborovima u Hrvatskoj, 
Studentski zbor član je Europske studenstke unije (ESU) 
i Međunarodnog saveza studenata (International Union of  
Students), gdje punopravno zastupa Dubrovnik i njegove 
studente u Europi.

U akademskoj 2008./2009. i 2009./2010. godini 
predsjednica Skupštine studentskog zbora studentica 
Zlata Rodin vodila je Tajništvo za međunarodnu suradnju 
na nacionalnoj razini i u ime Hrvatskog studentskog 
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zbora zastupala je studente Republike Hrvatske u radnoj 
skupini za mobilnost studenata pri Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i sporta.

Kao dio svojega redovitog programskog djelovanja, 
Studentski zbor podupire i organizira posjete studenata 
raznovrsnim stručnim skupovima i istaknutim poslovnim 
subjektima u Hrvatskoj i u inozemstvu, ali i ostale studentske 
aktivnosti.

Uz rečeno, Studentski zbor financira Studentski list 
„Punkt“, projekte sveučilišnog radija UNIDU i UNIDU 
TV kao i rad studentske klape „Kaše“.  Osim toga, već 
tradicionalno podupire i organizira različita sportska 
natjecanja od kojih su najpoznatija dva: međunarodni 
studentski turnir u košarci i odbojci, koji se od 2010. 
godine održava pod naslovom „Memorijal Vedrana 
Jelavića“ i međunarodna veslačka regata osmeraca „Semper 
primus“. 

Studentski zbor tradicionalno organizira 
„Brucošijadu“, na kojoj sudjeluje više od 1.500 studenata, 
a od 2011. organizira i „Paintball“ - natjecanje između 
sveučilišnih odjelâ, što je posebno međusobno povezalo 
studente Sveučilišta u Dubrovniku,

Predsjednik Studentskoga zbora ujedno je predstavnik 
svih dubrovačkih studenata u Hrvatskom studentskom 
zboru, jedinomu legitimnom predstavniku studenata u 
Republici Hrvatskoj. Također, predsjednici Studentskog 
zbora Valentina Bulić i Miho Obradović sudjelovali 
su u Povjerenstvu za praćenje Bolonjskog priocesa i u 
Povjerenstvu za kvalitetu studija na hrvatskim visokim 
učilištima što su ih imenovali Agencija za znanost i visoko 
obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Jednako tako, predsjednica Studentskog zbora 

Valentina Bulić bila je predsjednica Hrvatskog 
studentskog zbora u akademskoj 2007./2008. godini.

Od akademske 2010./2011. godine, nakon održanih 
izravnih izbora za članove Skupštine Studentskog zbora 
u skladu sa Zakonom o Studentskom zboru i drugim 
studentskim udrugama, studenti biraju i studentskog 
pravobranitelja. Za tu je funkciju izabran Mario Previšić.

Predsjednici Studentskog zbora bili su:
1. Robert Kulaš (20. siječnja 2005. – 21. travnja 

2006.),
2. Valentina Bulić (22. travnja 2006. – 28. travnja 

2010.),
3. Miho Obradović (29. travnja 2010. – 3. ožujka 

2013.),
4. Dinko Franotović (4. ožujka 2013. - ).

Sveučilišni sportski savez
Posebno mjesto u društvenom životu Sveučilišta u 

Dubrovniku zauzima sport. Cjelokupni sportski kolektiv 
Sveučilišta udružen je u Sveučilišni sportski savez - Dubrovnik 
(dalje: SSSD) i on pridonosi promicanju sveučilišnog i 
dubrovačkog sporta.

SSSD je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske 
20. prosinca 2006., kao član Hrvatskog sveučilišnog sportskog 
saveza (HSSS) i vrhovna je pravna osoba koja radi na 
promicanju studentskog sporta u Dubrovniku i Dubrovačko- 
-neretvanskoj županiji. Osnovni ciljevi SSSD-a na području 
Dubrovnika odnose se na planiranje i programiranje razvoja 
studentskoga sporta, stvaranje uvjeta za kontinuiranu 
studentsku sportsku aktivnost, dok, s druge strane, zajedno 
s ostalim članicama HSSS-a sudjeluje u utvrđivanju politike 
razvoja studentskog sporta u Republici Hrvatskoj.
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Statut SSSD-a donesen je na sjednici Osnivačke 
skupštine 5. prosinca 2006. Članicom SSSD-a mogu postati 
sva studentska sportska društva visokoškolskih ustanova 
Dubrovačko-neretvanske županije koja ispunjavaju uvjete 
članka 9. Statuta SSSD-a. Prvi predsjednik SSSD-a je mr. 
sc. Aleksandar Selmanović (Saša), koji je ujedno voditelj 
katedre tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u 
Dubrovniku i pokretač organiziranoga studentskog 
sporta na području Dubrovnika. Tajnik SSSD-a je Josip 
Kušt, student Sveučilišta u Dubrovniku.

SSSD trenutačno okuplja 11 sportskih ekipa: 
veslačku, jedriličarsku, malonogometnu, košarkašku, 
odbojkašku, rukometnu, stolnotenisku, šahovsku, judo i 
odbojka na pijesku.

Ostat će zabilježeno da se prvi Studentski dan 
sporta, u organizaciji tri visokoobrazovne ustanove: 
Sveučilišta u Dubrovniku, Međunarodnog sveučilišta 
u Dubrovniku (DIU) i Američke visoke škole za 
menadžment i tehnologiju (ACMT-a) uspješno održao u 
Dubrovniku 28. travnja 2012. Uz više od 250 studenata 

volontera, sudjelovalo je i više od 200 srednjoškolaca i 
učenika od 5. do 8. razreda osnovnih škola s područja 
Dubrovačko-neretvanske županije. U njegovu sklopu 
održale su se mnogobrojne sportske aktivnosti.

U proteklom vremenu SSSD je koordinirao 
organizacije međunarodne sveučilišne veslačke regate 
„Semper primus“ i međunarodne studentske košarkaške 
i odbojkaške turnire – „Memorijal Vedrana Jelavića“ te 
sudjelovanje ekipa Sveučilišta u Dubrovniku u različitim 
regionalnim i državnim natjecanjima. U svim tim 
natjecanjima studenti – sportaši ostvarili su zapažene 
rezultate.

Na ovom se mjestu ističu studenti – sportaši koji 
su ostvarili vrhunske rezultate i koji su usto bili uspješni 
studenti:

Mihovil Španja, redoviti student na studiju Odnosi 
s javnostima, višestruki je hrvatski, europski i svjetski 
rekorder u plivanju.

Mihovil Španja prvo je odličje osvojio već 1999. 
godine na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Ovdje 
se daju njegovi rezultati od 2009. godine, kad je upisao 
preddiplomski studij na Odjelu za komunikologiju, i 
otad je osvojio više zlatnih, srebrnih i brončanih medalja 
te isplivao nekoliko svjetskih i europskih rekorda. Kao 
sportaš s invaliditetom osvajao je odličja u svim plivačkim 
disciplinama: slobodno, prsno, leđno, mješovito i 
maraton. Za ostvarene rezultate dobio je najviša državna 
i sportska priznanja.

Njegovi su najvredniji rezultati otkad je redoviti 
student Sveučilišta u Dubrovniku: na Europskom 
prvenstvu 2009. u 50-metarskom bazenu u Reykjaviku 
isplivao je europski rekord i osvojio dvije zlatne i dvije 

Nakon prvog uspjeha Sveučilišnog sportskog saveza, 
svibnja 2007.
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srebrne medalje; na Svjetskom prvenstvu 2009. u 
25-metarskom bazenu u Rio de Janeriju isplivao je tri 
svjetska rekorda i europski rekord, te osvojio je dvije 
zlatne i dvije srebrne medalje; na Svjetskom prvenstvu 
2010. u 50-metarskom bazenu u Eindhovenu isplivao je 
dva svjetska rekorda i osvojio dvije zlatne i dvije srebrne 
medalje; na Europskom prvenstvu 2010. u 50-metarskom 
bazenu i Berlinu osvojio je dvije zlatne i dvije srebrne 
medalje; u Svjetskom kupu 2011. u 50-metarskom bazenu 
u Berlinu osvojio je zlatnu medalju; na Otvorenom 
prvenstvu SAD-a u 50-metarskom bazenu isplivao je 
svjetski rekord; na Paraolompijadi u Londonu 2012. 
osvojio je brončanu medalju. Višestruki je državni prvak i 
rekorder u disciplinama 50 m, 100 m i 400 m slobodno, 50 
m i 100 m leđno, 50 m i 100 m delfin i 200 m mješovito, te u 
maratonu na 5 km i 10 km. Najupješniji je paraolimpijac u 
Republici Hrvatskoj od njezina osnutka i ujedno najmlađi 
član Staze velikana hrvatskog sporta na Jarunu u Zagrebu 
od 2005. Za postignute sportske uspjehe nagradio ga je 
2010. Predsjednik Republike Hrvatske „Redom hrvatskog 
pletera“ i dobio je nagradu Dubrovačkog sportskog saveza 

i Hrvatskog paraolimpijskog saveza za ostvarene sportske 
rezultate u 2010.

Maro Joković, redoviti student na studiju Poslovna 
ekonomija, vaterpolist je VK Juga i hrvatski reprezentativac 
od 2007. godine. S VK Jugom osvojio je 2010. prvenstvo 
i kup Hrvatske, a 2011., 2012. i 2013. godine prvenstvo 
Hrvatske u vaterpolu. Kao član vaterpolske reprezentacije 
Hrvatske osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama 
2012. godine, zlatnu medalju u Svjetskoj ligi 2012. godine, 
zlatnu medalju na Europskom prvenstvu 2010. godine, 
srebrne medalje na natjecanju FINA cupa 2011. i 2013. 
godine, brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 2011. 
godine i brončane medalje na natjecanju Svjetske lige 
2010. i 2011. godine.

Mirko Nižić, redoviti student na studiju Poslovna 
ekonomija, vaterpolist je VK Juga i hrvatski reprezentativac 
od 2010. godine. S VK Jugom osvojio je 2010. godine 
prvenstvo i kup Hrvatske, a 2011., 2012. i 2013. godine 

Studenti Maro Joković, Mihovil Španja i Mirko Nižić

Rektorica s nagrađenim studentima, s lijeva: 
Nikša Dobud, Dean Kontić, Maro Joković, Alen Roki, 
prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, Marijo Anđelić, Ante Tolja, 

Mario Sambrailo, Vicko Dragojević, Mihovil Španja
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Ivana Mitrović, studentica 
na studiju Odjela za ekonomiju 
i poslovnu ekonomiju, osvojila 
je 2010. godine na Studentskom 
prvenstvu u judu u Samoboru 
zlatnu medalju u kategoriji do 70 
kg, a Josip Čavar, student Odjela 
za elektrotehniku i računarstvo, 
osvojio je brončanu medalju u 
kategoriji do 81 kg.

Klara Vojvodić, studentica 
na studiju Odjela za ekonomiju 
i poslovnu ekonomiju i članica 
JK Slano, osvojila je 2012. 
godine na Studentskom 
prvenstvu Hrvatske u judu 
naslov prvakinje Hrvatske u 
kategoriji do 63 kg, dok je u 
apsolutnoj kategoriji osvojila 
srebrnu medalju.

Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta 
u Dubrovniku mr. sc. Dean Kontić, kao trener plivača 
Mihovila Španje, sudjelovao je u svim njegovim uspjesima.

prvenstvo Hrvatske u vaterpolu. Kao član vaterpolske 
reprezentacije Hrvatske osvojio je zlatnu medalju na 
Europskom prvenstvu 2010. godine i brončane medalje 
na natjecanju Svjetske lige 2010. i 2011. godine.

Marko Limov, redoviti student na studiju Pomorskog 
odjela, s PK Jugom osvojio je zlatne medalje na mlađem 
seniorskom prvenstvu Hrvatske u disciplini 50 m prsno 
i 200 m prsno (natjecateljska sezona 2011./2012.) i 
brončanu medalju na mlađem seniorskom prvenstvu 
Hrvatske u disciplini 50 m prsno (natjecateljska sezona 
2010./2011.)

Studentica Ivana 
Mitrović

Studentica Klara 
Vojvodić

Studenti Mihovil Španja i Marko Limov
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Rektorica, prorektor, pročelnici Odjela i predsjednik Studentskog zbora na promociji završenih studenata 2012. 
godine - slijeva: doc. dr. sc. Ivo Domijan-Arneri, doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, doc. dr. sc. Ivan Vilović, 

prof. dr. sc. Željko Kurtela, prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prof. dr. sc. Vlasta Bartulović, doc. dr. sc. Đorđe Obradović, 
prof. dr. sc. Krunoslav Pisk i student Miho Obradović
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Studentski centar Dubrovnik (dalje: Studentski 
centar) posebna je ustrojbena jedinica 
Sveučilišta u Dubrovniku. Osnovan je daleke 

1963. godine i otad skrbi o studentskom standardu u 
Gradu Dubrovniku: smještaju, prehrani, zapošljavanju 
i o kulturnim i sportskim aktivnostima studenata. 
Osnivanjem Sveučilišta u Dubrovniku zadržao je sve 
svoje dotadašnje aktivnosti i pravnu osobnost.

Da bi se studentima umanjili troškovi smještaja, 
Studentski centar svake akademske godine oglašava 
natječaj za subvencioniranje smještaja studenata, kojim 

oni stječu pravo na novčanu potporu dijela stanarine. 
Novčana sredstva osigurava Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta iz Državnog proračuna. Na 
subvencionirani smještaj imaju pravo svi studenti koji 
nemaju prebivalište na užemu dubrovačkom području a 
imaju status redovitih studenta.

Studentska prehrana organizirana je u restoranu 
koji ima sklopljen ugovor o pružanju usluga studentske 
prehrane s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta. 
Subvencionirana prehrana pripada svim redovitim 
studentima i studentima koji studiraju za osobne potrebe.

Studentski centar Dubrovnik

Predvorje Studentskog centra Dubrovnik
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U skladu s Pravilnikom o posredovanju pri 
zapošljavanju redovitih studenata, Studentski centar nudi 
mogućnost privremenoga i povremenog zapošljavanja 
tijekom cijele godine na temelju ugovora o djelu 
redovitog studenta. Pravo na rad tijekom studiranja 
imaju svi redoviti studenti i oni koji studiraju za osobne 
potrebe.

Studentski centar ostvario je uzornu suradnju 
sa Studentskim zborom Sveučilišta u Dubrovniku i 
Sveučilišnim sportskim savezom, krovnom organizacijom 
koja radi na promicanju studentskoga sporta u 
Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Studentski centar aktivno se uključio u projekt 
izgradnje Studentskog doma u Dubrovniku. Temeljem 
potpisanoga sporazuma sa Sveučilištem u Dubrovniku 
Studentski centar osigurao je 4.500.000,00 kuna za izradbu 
projektne dokumentacije toga doma. Jedanako tako, 
sudjeluje i u izradbi svih prijeko potrebnih dokumenata 
za prijavu na natječaj o sufinanciranju projekta koji će 
početkom 2014. raspisati Europski fond za regionalni 
razvoj u sklopu Operativnog programa 2014. - 2020.

O svim aktivnostima Studentskog centra danas 
skrbi pet zaposlenika: mr. sc. Marko Potrebica, ravnatelj, 
Darija Bajo, voditeljica računovodstva, Jadranka Pantović, 
dipl. oec., referentica za studentski standard, Željko Bajo, 

oec., referent za zapošljavanje, i Julija Mandić, fakturistica 
– knjigovodstvo kupaca i blagajnica.

Studentskim centrom rukovodi ravnatelj i Upravno 
vijeće, kako je to definirano Statutom Sveučilišta u 
Dubrovniku i Statutom Studentskog centra.

Ravnatelji Studentskog centra bili su:

Fadil Čustović, prof., ravnatelj (do 
26. studenoga 2005.),

Jadranka Pantović, dipl. oec. (27. 
studenoga 2005. – 30. rujna 2006.),

mr. sc. Marko Potrebica (1. listopada 
2006. - ).
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Tehnološki i poslovno-inovacijski centar za 
marikulturu MARIBIC posebna je ustrojbena 
jednica Sveučilišta u Dubrovniku sa zadaćom 

da postane stručna, obrazovna i tehnološka podrška 
akvakulturnoj industriji u razvoju novih tehnologija i 
poticanju poduzetništva. Osnovan je 1. lipnja 2008. iz 
Razvojno-istraživačkog centra (RIC) za marikulturu 
na Bistrini, kao dio programa tehnološkog razvoja 
Republike Hrvatske – TEHCRO (jedan od programa 
Hrvatskog poslovno-inkubacijskog centra – BICRO). 
BICRO je danas Poslovno–inovacijska agencija 
Republike Hrvatske (nastala spajanjem Hrvatskog 
instituta za tehnologiju – HIT i Poslovno–inovacijskog 
centra Hrvatske – BICRO), koja podupire tehnološke 
inovacije u znanstvenim ustanovama i gospodarstvu kako 
bi se pokrenuo gospodarski rast Hrvatske uz pomoć 
tehnološkoga razvoja i poradi jačanja hrvatske globalne 
konkurentnosti i društvenih vrijednosti.

MARIBIC je pravni sljednik RIC-a za marikulturu 
na Bistrini, što ga je bilo osnovalo tadašnje Veleučilište u 
Dubrovniku 2001. godine kao instituciju koja povezuje 
obrazovno–stručno-istraživački rad veleučilišnog Odjela 
za akvakulturu i znanstvenoistraživački rad Instituta 
za more i priobalje s potrebama industrije uzgoja ribe 
i školjaka. Suosnivači su bili: Dubrovačko–neretvanska 

županija, Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, 
Općina Ston, Općina Janjina, Udruženje obrtnika 
Dubrovnika pri Obrtničkoj komori Dubrovačko- 
-neretvanske županije, Obrtnička komora Dubrovačko-
-neretvanske županije i Hrvatska gospodarska komora 
– podružnica Dubrovnik. 

Za početak smještaja i rada RIC-a za marikulturu 
planirala se rekonstruirati građevina koja je u ratu teško 
oštećena, ali je smještena u prostoru koji ima izgrađenu 
prometnicu i osiguran energetski priključak.

Budući da ni RIC za marikulturu pa niti Sveučilište 
u Dubrovniku nisu bili u mogućnosti financirati sve 
planirane aktivnosti na toj lokaciji, osnovan je Tehnološki 
i poslovno-inovacijski centar za marikulturu MARIBIC u 

Tehnološki i poslovno–inovacijski 
centar za marikulturu MARIBIC

Zgrada MARIBIC-a na Bistrini
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okviru programa TEHCRO, koji su financirali Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta, Sveučilište u Dubrovniku, 
BICRO i kredit Svjetske banke. Da bi se to ostvarilo, valjalo 
je 2008. godine promijeniti vlasničku strukturu RIC-a za 
marikulturu, po kojoj je Sveučilište u Dubrovniku postalo 
njegov jedini vlasnik. To je omogućilo veće zahvate u 
prostoru na Bistrini i brži završetak investiranja.

Nakon sedam (7!) godina uvjeravanja administracije 
Dubrovačko-neretvanske županije da je potrebno 
bivše ugostiteljske sadržaje u toj zgradi prenamijeniti za 
obrazovne i tehnološke potrebe, dobivena je lokacijska 
dozvola pa su radovi na rekonstrukciji i adaptaciji te 
zgrade započeli početkom 2009. i završeni su u lipnju 
2011. godine.

Paralelno s izgradnjom objekta dizajniran je i 
izgrađen dio opreme za mrjestilište ribe i školjkaša, te 
za kavezni uzgoj ribe. Sva oprema izgrađena je prema 
vlastitom dizajnu zajedno s domaći i stranim partnerima, 
i uključuje najnovija tehnološka i znanstvena dostignuća u 
akvakulturi.

Danas je to moderno uređena i opremljena zgrada 
gdje je moguće povezati znanstvenoistraživačke ustanove s 
proizvodnim sektorom u oba smjera: pružaju se usluge za 
obavljanje pokusa na terenu prema zahtjevima i uputama 
znanstvenoistraživačkih ustanova u svezi s unapređenjem 
marikulture pa se oblikuju i prenose, u istom cilju, potrebe 
i zahtjevi proizvodnog sektora znanstvenoistraživačkim 
ustanovama radi njihove razvojno-istraživačke obrade. 
Jednako tako, stvoreni su uvjeti da se može posredovati 
između proizvodnog sektora i tržišta tako da se pružaju 
usluge u istraživanju zahtjeva i trendova tržišta, marketinga, 
usluge okrupnjavanja sadašnje male proizvodnje i podrške 
za standardizaciju te plasman proizvoda na tržište po 
najpovoljnijim cijenama.

U okviru istraživačke djelatnosti MARIBIC radi 
na istraživačkim projektima s domaćim i inozemnim 
znanstvenim institucijama, s proizvođačima i njihovim 
organizacijama i s lokalnom samoupravom.

Poslovno-inkubacijska djelatnost MARIBIC-a 
obuhvaća pomoć novim poduzećima u svim inicijalnim 
fazama organizacije: pripremi poslovnog plana, kontaktima 
s financijskim institucijama, planiranju proizvodnje 

Uzgoj ribe

Brodice i kavezi za uzgoj školjkaša
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i eventualnom prijenosu tehnologije i osiguranja 
opremljenog poslovnog prostora. Organizacijom seminara 
i prezentacijama eksperata u različitim poljima akvakulture, 
MARIBIC obavlja kontinuiranu obuku i informiranje 
proizvođača o novim tehnologijama, trendovima, opremi, 
marketingu i problemima lokalne akvakulturne industrije.

Pogoni MARIBIC-a za praktičnu izobrazbu studenata 
i poduzetnika, te inkubaciju obuhvaćaju: matičnjake za 
ribe i školjkaše, mrjestilište školjkaša i riba, pogone za 
uzgoj ličinaka, pogon za proizvodnju fito i zooplanktona, 
plutajuće kaveze za uzgoj ribe, recirkulacijske sustave za 
uzgoj ribe, instalacije za uzgoj školjkaša i long-line sustave 
za uzgoj školjkaša. U tijeku je i dobivanje potvrde glavnog 
projekta  za izgradnju otpremno-purifikacijskog centra 
za otpremu školjkaša na tržište i njemu pripadajućih 
laboratorija. U okviru TEST projekta tu je uspješno 
introducirana tehnologija za mrijest kamenice i završen je 
pokusni ciklus proizvodnje mlađi. Bio je to prvi put da je 
mlađ kamenice uspješno proizvedena u Hrvatskoj. To je 
velik korak u realizaciji plana za proširenje i modernizaciju 
proizvodnje i distribucije školjkaša u Dubrovačko- 
-neretvanskoj županiji, posebice Malostonske kamenice 

kao tradicionalnoga i gospodarski najpoznatijega 
proizvoda toga područja.

Ostvarena je uspješna suradnja s poduzećem 
VeBeCot, za koje je u tijeku izradba tehničko-tehnološke 
dokumentacije za izgradnju recirkulacijskog sustava 
za proizvodnju mlađi morske ribe. Ugovorena je i 
dugoročna suradnja s jednim od najvećih građevinskih 
poduzeća u zemlji, zagrebačkom Ingrom, na projektima 
projektiranja i izgradnje ribljih farma u sjevernoj Africi. 
MARIBIC postaje nositelj tehnološkog dijela budućih 
projekata. Također, započeta je značajna međunarodna 
aktivnost dogovorima o suradnji sa sličnim institucijama 
u Sjedinjenim Američkim Državama (Institut za 
biotehnologiju mora u Baltimoru), Rusiji (Biotehnološki 
institut u Astrahanu) i Ukrajini (Institut za ribarstveno 
gospodarstvo u Kijevu). Dogovoreni su zajednički poslovi 
na novim tehnologijama uzgoja morskih organizama i na 
organizaciji međunarodnih tečajeva i skupova iz područja 
marikulture. 

Bazeni s ličinkama školjkaša

Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske 
županije, doc. dr. sc. Jurica Jug-Dujaković, direktor 
MARIBIC-a, prof. dr. sc. Vlatko Lipovac, prorektor 

u razgovoru s gospodarstvenicima
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Uz kamenicu, 2011. godine proizvedena je i mlađ 
brbavice (Venus verucosa), komercijalno veoma povoljne 
vrste školjkaša za koju su zainteresirani domaći i strani 
proizvođači. To je bio prvi uspješni kontrolirani mrijest 
brbavice uopće u Europi. Dosadašnji pokušaji talijanskih i 
francuskih istraživača svodili su se na nekoliko proizvedenih 
ličinaka, bez mogućnosti detaljnog opisa tehnologije 
proizvodnje mlađi. Poradi toga ostvareno ima ne samo 
primijenjenu već i izuzetnu znanstvenu vrijednost.

Akademske 2010./2011. godine u laboratoriju za 
uzgoj fitoplanktona MARIBIC-a izolirana je iz prirodne 
sredine Malostonskog zaljeva i stavljena u proizvodnju 
jednostanična morska alga Cylindrotheca closterium. Završava 
se više pokusa kojima će se pokazati njezina moguća 
primjena u prehrani ličinka školjkaša. Rezultat će bit vrijedan 
doprinos znanosti i industriji na međunarodnoj razini.

Također, MARIBIC je intenzivirao svoje međunarodne 
aktivnosti i u okviru njih potpisao je ugovor o zajedničkome 
istraživačkom projektu s britanskom firmom BOC (jednom 
od najvećih svjetskih kompanija za proizvodnju plinova te 
smrzavanje i preradu hrane) i s danskom firmom Oxyguard 
(najpoznatijom svjetskom kompanijom za proizvodnju 
opreme) za monitoring i kontrolu u akvakulturi. MARIBIC 
će voditi kompletni biološki dio i sudjelovat će u 
biotehnološkom dijelu projekta.

MARIBC je postao konzultant Razvojnog programa 
Ujedinjenih naroda za opremanje i izgradnju purifikacijskh 
centara za školjkaše u Hrvatskoj, i tako je preuzeo vodeću 
ulogu u rješavanju jednoga od osnovnih problema u 
plasmanu školjkaša na hrvatsko i inozemno tržište. Uz 
vlastiti dizajn i mogućnost izgradnje purifikacijskog sustava 
za školjkaše MARIBIC može ponuditi projekt, dizajn i 
potpuno opremanje otpremno-purifikacijskih centara.

Direktor Tehnološkog i poslovno- 
-inovacijskog centra za marikulturu 
MARIBIC od njegova je osnivanja 
doc. dr. sc. Jurica Jug Dujaković a 
stalno su zaposleni i: Ana Ljubičić, 
mag. ing. aquacult., voditeljica 

mrjestilišta, Vedara Kunica, bacc. aquacult., tehnolog, Beti 
Bigunac, oec., računovodstvo, i Ivica Hladilo, održavanje, 
dok je doc. dr. sc. Ana Gavrilović, zaposlenica Sveučilišta 
u Dubrovniku na Odjelu za akvakulturu, suradnica 
MARIBIC-a za istraživanje i razvoj.

Doc. dr. sc. Jurica Jug-Dujaković i Ana Ljubičić, mag. 
ing. aquacult, uz bazen s mlađi kamenice
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Prvi promovirani prvostupnici Sveučilišta u Dubrovniku 2008. godine na tvrđavi Revelinu
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Kao svjetski poznat povijesni Grad po mjeri 
čovjeka, očuvane i zaštićene spomeničke 
baštine, Dubrovnik ima preduvjete da postane 

pravi mali sveučilišni grad. Zato, kad je riječ o budućnosti 
Sveučilišta u Dubrovniku ili njegovoj “zoni gravitacije”, ne 
treba polaziti ni od regionalnih ni od nacionalnih okvira. 
Za razvitak znanosti i visokog obrazovanja u Dubrovniku 
primaran je njegov međunarodni potencijal kakav ima 
malo koji grad na Sredozemlju i u dojučerašnjoj Istočnoj 
Europi, dok je u Hrvatskoj bez premca. Međunarodni 
potencijal Dubrovnika istodobno je i razvojna prigoda 
Hrvatske. Dubrovnik je Grad koji privlači - tu rado dolaze 
ili će doći i znanstvenici i gostujući profesori, a za njima 
i strani studenti. I za Hrvatsku je to višestruko korisno. 
Na regionalnoj i lokalnoj razini, osnivanjem Sveučilišta u 
Dubrovniku počele su se ispravljati anomalije predratnoga 
razvitka i počeo se vraćati Dubrovnik u svoju stoljetnu 
duhovnu maticu – Grad kojemu kultura, obrazovanje i 

znanost nisu tek uobičajena društvena nadgradnja, nego 
bit njegova svekolikog života.

Geografski položaj Dubrovnika na krajnjem jugu 
Hrvatske i na uskome obalnom pojasu njezina tla, čini ga, 
što se kopnenog prometa tiče, dosta izoliranim i tako još 
više izloženim jakom pritisku okolne populacije. No, on 
je tu uvijek i bio, i uvijek u istom okruženju. Prihvaćao je 
nužnu imigraciju, i makar su aristrokrati bili malobrojni, 
oni su krojili zakone i njih su slušali, pa je sve bivalo pod 
kontrolom. U modernoj demokraciji nema napokon 
plemstva koje zapovijeda, ali ima aristrokracije duha koja 
se nameće svojim ugledom, znanjem i primjerom, pa se 
njena misao poštuje i slijedi. Takva duhovna aristokracija 
ljudi od kulture i znanosti Dubrovniku je, čini se, prijeko 
potrebna da bi on ostao svoj, hrvatski i mediteranski. To 
mu trajno može pružiti vlastito Sveučilište u Dubrovniku, 
svim svojim potencijalima i ugledom okrenuto i Hrvatskoj 
i svijetu.

Umjesto zaključka
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