Sveučilište u Dubrovniku
Povjerenstvo za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete
Broj:767-1/12
U Dubrovniku, 22. ožujka 2012.

Zapisnik
sa 7. sjednice održane 22. ožujka 2012.
Sjednica je održana u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, s početkom u
13,00 sati, a nazočili su joj: prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, prorektorica za studije i upravljanje
kvalitetom, predsjednica Povjerenstva, te članovi: prof. dr. sc. Vladimir Lipovac, prorektor za
međunarodnu suradnju, prof. dr. sc. Željko Kurtela, pročelnik Pomorskog odjela, doc. dr. sc. Marina
Mirošević, pročelnica Odjela za elektrotehniku i računarstvo, prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, pročelnik
Odjela za umjetnost i restauraciju, doc. dr. sc. Ivona Vrdoljak Raguž, pročelnica Odjela za ekonomiju
i poslovnu ekonomiju, mr. sc. Ivan Jelčić, pomoćnik rektora za kvalitetu, i glavni tajnik Dalibor
Ivušić.
Odsutni: prof. dr. sc. Branko Glamuzina, prorektor za znanost i prof. dr. sc. Pero Maldini, pročelnik
Odjela za komunikologiju (obveze u nastavi), dr. sc. Nenad Jasprica, ravnatelj Instituta za more i
priobalje (službeni put) i Miho Obradović, predsjednik Studentskog zbora.
Predsjednica Povjerenstva predložila je sljedeći
DNEVNI RED
1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Povjerenstva održane 10. studenoga 2011.;
2. Prijedlog novih obrazaca za izradu/vrednovanje i recenziju studijskih programa na
Sveučilištu u Dubrovniku.
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
ad. 1.
Zapisnik sa 6. sjednice Povjerenstva jednoglasno je prihvaćen.
ad. 2.
Predsjednica

Povjerenstva

V.

Vrtiprah

uvodno

je

obrazložila

da

je

Pravilnikom o sadržaju dopusnice, te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih
učilišta („Narodne novine“, broj 24/10) utvrđeno što Elaborat za izradu, vrednovanje i recenziju
studijskih programa treba sadržati. S obzirom da je u tijeku postupak revizije svih studijskih programa
na Sveučilištu u Dubrovniku kao i pokretanje novih, potrebno je što prije donijeti novi obrazac koji
obuhvaća sve zahtjeve propisane uvodno citiranim pravilnikom. Cijeli postupak revizije nastavnih
programa za koje se izvedba planira od akademske 2012. / 2013. trebao bi biti završen do 1. lipnja
2012. To uključuje cijeli niz prethodnih aktivnosti koje uključuju razmatranje revidiranog programa
na Povjerenstvu za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete, pribavljanje recenzija,
prihvaćanje na Povjerenstvu i Senatu te upisivanje u MOZVAG.
Ž. Kurtela izvjestio je da Pomorski odjel izmjene svojih nastavnih programa mora najprije usuglasiti s
drugim visokim učilištima koja izvode pomorske studije u Rijeci, Zadru i Splitu. Budući da će uskoro
biti proveden i postupak reakreditacije za taj odjel, s revizijom nastavnih program započet će se tek od

listopada 2012. Sada će se obaviti samo najneophodne izmjene i dopune programa koje neće biti veće
od 5% . V. Vrtiprah napomenula je da kompletan postupak treba provesti samo ako se radi o više od
20% izmjena nastavnog programa. Za sve izmjene ispod toga dovoljna je odluka stručnog vijeća
odjela. Nadalje, pročitala je dopis P. Maldinija kojim predlaže da se zaglavlje obrasca grafički uredi te
da u obrascima ne bi trebalo navoditi nastavu na daljinu jer za to nismo akreditirani. V. Vrtiprah
pojasnila je da se ne radi o izvedbi cijelog nastavnog programa na daljinu nego samo o dijelu
nastavnog programa unutar nekih kolegija pa primjedba P. Maldinija ne stoji.
K. Pisk upitao je kako tretirati programe koji su međuodjelski te može li se u tom slučaju voditi
Sveučilište kao nositelj i izvoditelj programa. V. Vrtiprah odgovorila je da treba procijeniti u koje se
znanstveno polje program može pretežito smjestiti pa onda donijeti odluku koji je odjel nositelj
njegove izvedbe. Nadalje, K. Pisk upitao je zašto u obrazac nisu uključene rubrike za poslijediplomski
doktorski studij, a V. Vrtiprah obrazložila je da se ovaj obrazac odnosi na sve vrste stručnih i
sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih studija ali ne i na poslijediplomske
specijalističke i doktorske studije. Istaknula je da će se to regulirati posebnim obrascem.
Nakon rasprave, Povjerenstvo je jednoglasno donijelo
ODLUKU
Prihvaća se novi obrazac za izradu/vrednovanje i recenziju studijskih programa na Sveučilištu u
Dubrovniku.
Obrazac se prilaže ovom zapisniku i čini njegov sastavni dio.
Novi obrasci dostavit će se pročelnicima odjela na hrvatskom i engleskom jeziku.
Zaključeno u 13,35.
Predsjednica Povjerenstva
prof. dr. sc. Vesna Vrtiprah, v.r.
Zapisnik sastavio:
Dalibor Ivušić, dipl. iur., v.r.

