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

STUDIJ POVIJEST JADRANA I MEDITERANA

Studente obrazujemo da prezentiraju
i čuvaju povijesno nasljeđe

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i Mediterana na
Sveučilištu u Dubrovniku izvodi se od akademske 2015./2016. godine.
To znači da su već dvije
generacije tih studenata
uspješno završile studij i
stekle akademski stupanj
prvostupnika povijesti. O
dosadašnjim iskustvima
studiranja i specifičnostima studija govori njegov
voditelj doc. dr. sc. Marinko Marić.
- Po čemu je studij specifičan u odnosu na druge
srodne studije povijesti?
Preddiplomski sveučilišni studij Povijest Jadrana i Mediterana prvi
je humanistički studij na
Sveučilištu u Dubrovniku
s vrlo inovativnim programom. Prva specifičnost
mu je tema. Naime, iako
sadrži kolegije iz antičke i suvremene povijesti,
nastava je uglavnom posvećena prošlosti jadranskoga i mediteranskog
prostora tijekom srednjega i novog vijeka. Druga
je specifičnost studija naglasak na praktičnim vještinama (pomoćne povijesne znanosti, kulturni
menadžment i sl.) čime
se studenti osposobljavaju za zapošljavanje i izvan
znanstveno-obrazovnog
sektora, u turizmu, kulturnoj industriji ili medijima. Treća specifičnost
studija je izrazita interdisciplinarnost, obrazovanje
ne samo u povijesti nego i
u drugim znanostima, od
demografije i ekonomije do povijesti umjetnosti i književnosti. Na studiju predavaju istaknuti
nastavnici sa Sveučilišta
u Dubrovniku, Sveučilišta
u Zagrebu i drugih znanstvenih i obrazovnih institucija u Republici Hrvatskoj. Studij se izvodi u
suradnji s Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu.
- S obzirom na to da se
na Sveučilištu ne izvodi
diplomski studij iz ovoga
područja, kako i gdje studenti mogu nastaviti svoje

Voditelj studija doc. dr. sc. Marinko Marić i nastavnica doc. dr. sc. Jasenka Maslek sa studentima na terenskoj nastavi u Stonu

obrazovanje?
Nakon
završetka
preddiplomskoga studija
Povijest Jadrana i Mediterana studenti prema bolonjskim načelima mogu
nastaviti studirati povijest
na diplomskoj razini. S obzirom na to da je diplomski studij iz područja humanističkih znanosti na
Sveučilištu u Dubrovniku
još uvijek u izradi, dok on
ne bude pokrenut studenti
mogu nastaviti studiranje
na nekom drugom studiju povijesti u Hrvatskoj ili
inozemstvu. Neki od završenih studenata koji su
željeli ostati u Dubrovniku
upisali su diplomski studij
na Sveučilištu u Dubrovniku na donekle srodnim

- Kako je koncipirana
nastava na ovom studiju?
Većina nastave izvodi
se kao i na ostalim studijima u našim predavaonicama, međutim ono što
ovaj studij u dobroj mjeri razlikuje od ostalih je to
što se značajan dio nastave izvodi na povijesnim

lokalitetima našega Grada, primjerice u muzejima, knjižnicama, vjerskim
i kulturnim institucijama.
Ponekad idemo na terensku nastavu i izvan grada, primjerice u Cavtat ili
Ston. Takav koncept terenske nastave naši studenti izvrsno prihvaćaju
tako da ćemo to nastojati
još više proširiti u mjeri u
kojoj to bude moguće.
- Koje su mogućnosti
zapošljavanja po završetku studija?
Prvostupnike povijesti,
kao i prvostupnike većine preddiplomskih studija tržište rada u Hrvatskoj
još uvijek ne prepoznaje u onoj mjeri u kojoj bi

Proteklih godina studij je pobudio
značajan interes, kako maturanata tako
i onih malo starijih kandidata koji su
željeli studirati povijest ili humanistiku, a
dosad to nisu mogli u Dubrovniku.
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studijima. No, vjerujem
kako će se na Sveučilištu
u Dubrovniku uskoro pokrenuti i diplomski studij
iz humanističkih znanosti,
najprije na hrvatskom, a s
vremenom i na engleskom
jeziku, tako da svi oni koji
završe preddiplomski studij mogu nastaviti i na diplomskoj razini studirati u
Dubrovniku.

to trebalo. Naime, još uvijek postoji jaz između
bolonjskoga načina studiranja i tržišta rada u Hrvatskoj. Međutim, zbog
raznovrsnog programa i
kolegija iz velikog broja
različitih disciplina, studij polaznike obrazuje za
širok spektar radnih mjesta. Prvostupnici će angažman i zaposlenje moći
naći na radnim mjestima
uobičajenim nakon trogodišnjega studija povijesti. Poradi kolegija vezanih
uz turizam, menadžment
i konzervaciju, studij studente priprema i za rad u
turističkoj industriji. Takvi
stručnjaci, koji spajaju povjesničarsko obrazovanje
s poznavanjem kulturnoga menadžmenta i turizma bit će idealno osposobljeni da prezentiraju, ali i
čuvaju povijesno nasljeđe.
- Koliki je interes studenata za ovaj studij?
Dubrovnik je povijesni
grad i kao takav je poznat
u cijelome svijetu. Prote-

klih godina u Dubrovniku
se snimalo nekoliko povijesnih filmova svjetskoga
ranga koji su naše mlade
sugrađane dodatno zainteresirali za povijest. S obzirom na to da smo vrlo
specifičan studij, upisujemo 20 studenata po akademskoj godini. Proteklih
godina studij je pobudio
značajan interes, kako maturanata tako i onih malo
starijih kandidata koji su
željeli studirati povijest ili
humanistiku, a dosad to
nisu mogli u Dubrovniku.
Zanimljivo je da u svakoj
generaciji imamo po nekoliko turističkih vodiča
od kojih su neki već završili drugi studij, ali iz ljubavi
prema povijesti Dubrovnika ili iz potreba posla upisali su i ovaj studij.
Na kraju, pozivamo sve
one koje zanima dubrovačka prošlost, povijest
Jadrana i šireg područja
Sredozemlja neka nam se
pridruže i budu dio našega studija.
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