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50 GODINA SVEUČILIŠNOG OBRAZOVANJA
EKONOMISTA U DUBROVNIKU
Ove godine navršava se 50 godina od osnivanja Odjela za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku. Pet je desetljeća i kratko i dugo
razdoblje u životu visokoobrazovnih institucija. Kada je u pitanju Odjel za
ekonomiju i poslovnu ekonomiju, to je razdoblje bilo obilježeno brojnim
izazovima kojima je suvereno plovio i iz svakog od njih izlazio sve jači. Prigoda
je to da se osvrnemo na ključne trenutke u razvoju odjela, njegov današnji status i
izazove koje mu donosi budućnost.
Nakon višegodišnjih nastojanja za osnivanjem visokoobrazovne
institucije u polju ekonomije u Dubrovniku, Odjel je osnovan 1970. godine kao
Odjel Fakulteta ekonomskih nauka iz Zagreba. Porođajne muke Odjela
uključivale su rješavanje kadrovskih i infrastrukturnih problema. Prvi je riješen
uz pomoć nastavnika Fakulteta ekonomskih nauka iz Zagreba, dok se nastava
isprva izvodila u trima odvojenim i udaljenim zgradama. Do trajnog rješenja
infrastrukturnih problema trebalo je proći četiri godine. Rekonstrukcijom
postojećeg objekta i izgradnjom novog dijela „Vile Elise“ na Lapadskoj obali
Odjel je 1974. dobio dom u kojem se i danas nalazi. Godine 1975. mijenja ime u
Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu te mu se pripaja Viša Turistička škola iz
Dubrovnika, a od 1976. godine postaje članom Sveučilišta u Splitu. Fakultetu je
1980. pripojen i Centar za turističku dokumentaciju i informaciju koji je formiran
1938. godine. Osnivanjem Sveučilišta u Dubrovniku 2003. godine, Fakultet za
turizam i vanjsku trgovinu mijenja ime u Odjel za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju te postaje najveća sastavnica dubrovačkog sveučilišta.
Danas Odjel raspolaže s dvama amfiteatrima, sedam predavaonica te
dvjema knjižnicama, i to Knjižnicom društvenih znanosti i Centrom za turističku
dokumentaciju i informaciju. Na Odjelu zaposleno je 20 djelatnika u znanstvenonastavnom zvanju, jedan poslijedoktorand i šest asistenata. Administrativne
službe Odjela uključuju jedanaest zaposlenika. Svake je godine Odjel dom sve
većem broju gostujućih profesora iz svih dijelova svijeta koji svoja znanja
prenose studentima. Većina nastavnih sadržaja izvodi se na hrvatskom i
engleskom jeziku.
Tijekom godina Odjel je na svojim preddiplomskim i diplomskim
studijima obrazovao više od 20 000 studenata. Mnogi od njih ostvarili su uspješne
karijere i svojim djelovanjem pridonijeli razvoju i pronosili ime Dubrovnika.
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Tijekom čitavoga tog vremena Odjel je pomicao granice visokog obrazovanja u
Hrvatskoj razvijanjem obrazovnih programa usmjerenih k vještinama budućnosti.
Kao prva visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj uveo je 2004. godine studijske
programe prema bolonjskom sustavu. Godine 2016. Odjel je kao prva
visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj uspostavio dvojne studije s inozemnim
partnerima iz Italije na kojima su već dvije generacije studenata završile svoje
obrazovanje i stekle diplome Sveučilišta u Dubrovniku i Sveučilišta u Palermu.
Na Fakultetu se danas izvode dva stručna i dva sveučilišna
preddiplomska studija te dva stručna i dva sveučilišna diplomska studija. Od
osnivanja je na Odjelu izvedeno pet poslijediplomskih studija. Od 2020. godine
zalaganjem nastavnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju s izvođenjem
je započeo i prvi doktorski studij kojemu je Sveučilište u Dubrovniku nositelj, a
koji je ujedno i prvi doktorski studij iz područja digitalne ekonomije u Republici
Hrvatskoj. Tijekom svih ovih promjena Odjel za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju pokazivao je da prati znanstvene i poslovne trendove. Svojim
inovativnim nastavnim sadržajima unosio je novu dimenziju u visokom
obrazovanju u Gradu Dubrovniku i pridonosio njegovoj preobrazbi u istinski
sveučilišni grad.
O kvaliteti nastavnog procesa na Odjelu za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku govori niz činjenica. Većina bivših
studenata Odjela zaposlenje pronalazi unutar godinu dana od završetka studija.
Svake je godine Odjel dom sve većem broju inozemnih studenata. Danas na
Odjelu studiraju studenti iz gotovo svih dijelova svijeta i prema udjelu stranih
studenata u ukupnom broju studenata Odjel već godinama zauzima prvo mjesto u
Hrvatskoj. Studenti Odjela pod vodstvom svojih nastavnika redovito ostvaruju
zapažene uspjehe na studentskim natjecanjima iz područja ekonomije. Nastavnici
Odjela kontinuirano prate potrebe tržišta rada i skrbe se o potrebama lokalne
zajednice nizom programa cjeloživotnog obrazovanja poput tečajeva za vodiče,
programa za nezaposlene, procjenitelje nekretnina i dr.
Tijekom svojeg postojanja Odjel je uvijek nastojao pomicati znanstvene
granice u Hrvatskoj i svijetu. Dugogodišnjoj su tradiciji istraživačke izvrsnosti u
području turizma odnedavno pridodani i znanstveni uspjesi u područjima
ekonomije inovacija, industrijske ekonomije, digitalne transformacije i na
dokazima utemeljenih smjernica za oblikovanje ekonomskih politika. Odjel za
ekonomiju i poslovnu ekonomiju iznjedrio je u proteklom desetljeću najcitiraniji
znanstveni rad hrvatske ekonomske znanosti, najviše rangirani projekt ikad
financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost u području ekonomije, jednu
državnu nagradu za znanost i niz nagrada niže razine te deset znanstvenih
istraživanja u časopisima koji se ubrajaju među prvih pet u svijetu u svojim
područjima. Ovim se postignućima Odjel svrstava u sâm vrh hrvatskih
znanstvenih institucija u području ekonomije prema pokazateljima kvalitete
znanstveno-istraživačkog rada. Svojim znanstvenim aktivnostima znanstvenici
Odjela pronosili su širom Hrvatske i svijeta ime Dubrovnika te gradili njegovu
reputaciju kao središta znanstvene izvrsnosti.
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U okviru svojih brojnih znanstvenih i stručnih projekata znanstvenici
Odjela danas prenose svoja znanja drugima. Zahvaljujući Odjelu Dubrovnik je
prepoznat kao sveučilišni grad ne samo u Europi nego i širom Amerike, Središnje
Azije, Bliskog istoka, Afrike i Australije, gdje su znanstvenici Odjela u
proteklom desetljeću sudjelovali u međunarodnim znanstvenim projektima. Već
je godinama Odjel domaćin i nekim od najznačajnijih hrvatskih ekonomskih
znanstvenih skupova koji okupljaju znanstvenike i kreatore ekonomske politike iz
Hrvatske i inozemstva. Dubrovnik International Economic Meeting (DIEM) u
2021. godini slavi svoju petu obljetnicu, dok je pandemija COVID-19 spriječila
održavanje treće po redu konferencije Sincere u 2020. godini. Na Odjelu
desetljećima izlazi i znanstveni časopis Ekonomska misao i praksa koji je
indeksiran u vodećim svjetskim znanstvenim bazama, a od 2013. i časopis DIEM
koji objedinjuje istraživačke radove s DIEM konferencije. Znanstvenici Odjela
redovito su prisutni u medijima, gdje daju svoj doprinos razumijevanju aktualnih
ekonomskih procesa.
Tijekom cijelog svojeg postojanja Odjel je posebnu pozornost
posvećivao zajednici u kojoj djeluje, razvija se i s kojom dijeli dobro i zlo.
Njegovi djelatnici aktivno sudjeluju u brojnim tijelima Grada i Županije, gdje s
ostalim dionicima traže rješenja za gospodarske izazove lokalne zajednice. Odjel
osluškuje bilo Grada i nastoji svoje obrazovne programe prilagoditi sadašnjim i
budućim potrebama lokalnoga gospodarstva te svojim istraživačkim resursima
uvijek stoji na raspolaganju svim relevantnim dionicima u oblikovanju
ekonomskih politika. U sklopu Odjela djeluje i poslovno-istraživački centar za
istraživanje digitalne transformacije – CREDO – čiji su znanstvenici među
najcitiranijim i najproduktivnijim hrvatskim znanstvenicima u polju ekonomije.
Pedeset godina tradicije predstavlja i poticaj i odgovornost za budući
razvoj Odjela. U godinama koje dolaze razvoj Odjela odvijat će se u dvama
smjerovima. Kao odgovoran dionik u životu lokalne zajednice Odjel će se
nastaviti skrbiti o njezinim potrebama aktivno pridonoseći rješavanju kadrovskih,
stručnih i znanstvenih izazova. Znanstvena izvrsnost i interes stranih studenata za
nastavne programe Odjela temelj su na kojem je potrebno nastaviti
internacionalizaciju Odjela. U svojim će budućim aktivnostima Odjel osobitu
pozornost posvetiti uvođenju nastavnih programa na engleskom jeziku i kreiranju
kompetitivnih obrazovnih sadržaja u suradnji s inozemnim visokoobrazovnim
institucijama. Na znanstvenom planu potrebno je nastaviti s privlačenjem
znanstveno-istraživačkih projekata i provođenjem istraživanja s potencijalom
objave u znanstvenim časopisima kompetitivnim na svjetskoj razini. U
ostvarivanju ovih ciljeva oslonit ćemo se na znanje i iskustvo stečeno proteklih
desetljeća. Neka je našem Odjelu sretan 50. rođendan!

