Sveučilište u Dubrovniku
Povjerenstvo za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Broj:
U Dubrovniku, 16. ožujka 2011.

Zapisnik
s 3. sjednice održane 15. ožujka 2011.
Sjednica je održana u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s početkom
u 11,00 sati, a nazočili su joj: prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prorektorica za nastavu i kvalitetu,
predsjednica Povjerenstva, te članovi: prof. dr. sc. Ivo Ban, pročelnik Odjela za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju, doc. dr. sc. Željko Kurtela, pročelnik Pomorskog odjela, doc. dr. sc.
Marina Mirošević, pročelnica Odjela za elektrotehniku i računarstvo i doc. dr. sc. Vlasta
Bartulović, pročelnica Odjela za akvakulturu, mr. sc. Ivan Jelčić, voditelj Ureda za kvalitetu i
Dalibor Ivušić, dipl.iur., glavni tajnik.
Doc. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik Odjela za komunikologiju, prof. dr. sc. Krunoslav Pisk,
pročelnik Odjela za umjetnost i restauraciju te dr. sc. Nenad Jasprica, ravnatelj Instituta za more i
priobalje unaprijed su se ispričali što zbog drugih obveza ne mogu nazočiti sjednici,
Predsjednica Povjerenstva predložila je sljedeći
Dnevni red
Prijedlog posebnog programa obrazovanja pomoraca na Pomorskom odjelu Sveučilišta u
Dubrovniku
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Predsjednica Povjerenstva V. Vrtiprah uvodno je obrazložila da je Senat na svojoj 73. sjednici
prihvatio inicijativu za pokretanje posebnog obrazovnog programa u pomorstvu, a nakon što je
program usuglašen sa ostalim pomorskim učilištima u Hrvatskoj uz koordinaciju Ministarstva
mora, prometa i infrastrukture. Program je detaljno propisan Pravilnikom o izmjenama i
dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca koji je donio
Ministar mora, prometa i infrastrukture, a koji je objavljen u Narodnim novinama 142/10. Stručno
vijeće Pomorskog odjela Sveučilišta izradilo je Elaborate za dva programa odnosno za časnike
palube i za časnike stroja. Elaborati su dostavljeni članovima Povjerenstva uz poziv za sjednicu.
Zatim je predsjednica Povjerenstva zamolila doc. dr. sc. Željka Kurtelu, pročelnika Pomorskog
odjela da detaljnije obrazloži razloge uvođenja ovakvog programa uz već postojeće redovite
studijske programe u pomorstvu.
Ž. Kurtela je obrazložio da se radi o posebnim programima koji su namijenjeni pomorcima koji
su završili srednju četverogodišnju pomorsku školu i imaju najmanje tri godine plovidbe, a koji
ne žele upisivati redovite studijske pomorske programe na Sveučilištu. Sva visoka pomorska
učilišta bila su protiv uvođenja ovakvog sustava obrazovanja paralelno uz već dobro razrađeni i
kvalitetni standardni obrazovni program. Međutim, pritisak brodarskih kompanija i pomorskih
agencija te strukovnih udruga bio je takav da je Ministarstvo mora podržalo njegovo pokretanje

uz obrazloženje da je ovakav način stjecanja uvjeta za najviša zvanja na brodovima u zemljama
zapadne Europe već odavno uobičajen. Nadalje, danas na brodovima u svijetu nedostaje 25.000
školovanih pomoraca s upravljačkim zvanjima pa je jedno od obrazloženja i potreba bržeg
stjecanja ovlaštenja nego što je to moguće klasičnim sustavom obrazovanja.
Ž. Kurtela je naglasio da je odmah nakon prijelaza na bolonjski sustav trogodišnjih
preddiplomskih studija Sveučilište u Dubrovniku svima onima koji su željeli ranije ići na more,
omogućilo da to učine nakon završene prve dvije godine u kojima je pokriven nastavni program
kojega propisuje STCW konvencija. Dakle prije završetka preddiplomskog studija, studenti
pomorskih studija mogli su uz potvrdu pristupati polaganju potrebnih breveta i tako napredovati
na brodovima do najviših zvanja. Međutim s tom potvrdom nisu dobivali nikakav akademski
naziv. Ista je stvar i s novim posebnim programima koji su zapravo još više kondenzirani
programi prve dvije studijske godine, odnosno približno 65% tog programa. Radi se o 750 sati
nastave koja će se izvoditi u dva ciklusa po dva mjeseca. Po održanoj nastavi polažu se ispiti. Na
kraju Polaznici tih programa također neće dobivati akademske nazive ali će stjecati ECTS bodove
i moći će kasnije ako to žele nastaviti studirati na redovitim studijskim pomorskim programima i
steći naziv sveučilišnog prvostupnika.
Cijena naknade koja će se plaćati za ove programe usuglašena je s drugim hrvatskim visokim
pomorskim učilištima i iznosi 65.000,00 kuna. Nastavu će izvoditi nastavnici Sveučilišta u
Dubrovniku i vanjski suradnici koji izvode i redoviti nastavni program.
Prorektorica V. Vrtiprah dodala je da nositelji kolegija moraju biti nastavnici s odgovarajućim
izborima u znanstveno-nastavna zvanja jer program nosi ECTS bodove pa bi bilo dobro da
Pomorski odjel dostavi životopise svih nastavnika i asistenata koji će sudjelovati u izvedbi
programa. Nadalje, prorektorica je zaključila da su elaborati izrađeni u skladu s pravilima za
donošenje novih programa te da sadrže sve potrebne elemente. Nije potrebno tražiti recenzije
programa jer je njihov sadržaj detaljno propisan STCW konvencijom kao i Pravilnikom o
izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.
Programi su izrađeni i u skladu s Pravilnikom o cjeloživotnom obrazovanju na sveučilištu u
Dubrovniku, a pomorski odjel utvrdio je i Pravila za provedbu predloženog programa koja sadrže
sve potrebne odrebe u vezi s realizacijom programa. Stoga je predložila da Povjerenstvo prihvati
predloženi program.
Povjerenstvo je jednoglasno donijelo
Zaključak
Predlaže se Senatu Sveučilišta u Dubrovniku da prihvati posebne programe izobrazbe
pomoraca prema Elaboratima koje je donijelo stručno vijeće Pomorskog odjela i to:
- Posebni program za stjecanje zvanja Prvi časnik palube na brodu od 3000 BT ili
većem
- Posebni program za stjecanje zvanja Drugi časnik stroja na brodu sa strojem
porivne snage od 3000 kW ili jačim.

Zaključeno u 11,50
Predsjednica Povjerenstva
Prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur.

