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ANALIZA MEDIJSKOG
PRAĆENJA SVEUČILIŠTA
U DUBROVNIKU ZA 2008.
GODINU
U razdoblju od 17. siječnja
do 31. prosinca 2008. godine
objavljeno je ukupno 528 napisa o
Sveučilištu u Dubrovniku. Napisi su
tiskani u svim novinama na
području Hrvatske, te na četiri
internetska portala:
www.dubrovniknet.hr,
www.dubrovnikportal.com,
www.javno.hr, www.index.hr.
Analiza medijskog praćenja
bavi se raščlambom sadržaja 352
napisa, koji su izlazili u sljedećim
novinama: Dubrovački list, Dubrovački
vjesnik, Dubrovnik news, Glas Grada,
Večernji list, Slobodna Dalmacija i
Vjesnik.
Analiza se promatra u
kvalitativnom smislu kroz izdvajanje
karakteristika
napisa,
te
u
kvantitativnom smislu, pri čemu se
brojčano izražava količina napisa.
Pri analizi napisa uzeti su u
obzir
ukupan
broj
napisa
objavljenih
o
Sveučilištu
u
Dubrovniku i tematske kategorije
koji se tiču te ustanove, te raspored
svih objavljenih tekstova. U
kvalitativnom smislu tekstovi su

poredani prema općem ugođaju koji
ostavljaju na čitatelja (negativni,
afirmativni).
Razdoblje od 17. siječnja do
31.
prosinca
2008.
godine
obilježeno je mnogim aktivnostima
Sveučilišta, njegovih profesora i
studenata, ali i problematikom
prostornog
smještaja,
aferom
Indeks, koja je uzdrmala akademsku
zajednicu,
te
problemom
studentskog smještaja. Međutim, tih
je napisa znatno manje u
promatranom razdoblju, tj. 2008.
godine, nego prije.
Cilj analize bio je utvrditi
koje novine i u kojem opsegu, te u
kakvim uvjetima prate djelovanje
jednog od najmlađih hrvatskih
sveučilišta i aktera koji su s njim
povezani.
Rezultati analize sadržaja su
sljedeći: o Sveučilištu je najviše
pisala, od većih hrvatskih dnevnih
listova, Slobodna Dalmacija, čak 85
članaka u godini. Dubrovački list i
Dubrovački vjesnik, kao lokalne,
županijske novine, ne podudaraju se
u broju napisa o Sveučilištu u 2008.
godini, prvi je objavio 40, a drugi 69
napisa. Međutim, razlog tomu je
internetski portal Dubrovačkog lista,
koji objavljuje sve informacije o
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Sveučilištu, pa je takvih članaka
nešto manje u tiskanom izdanju.
Lokalni dvotjednik Dubrovnik news nešto je manje pisao nego
druge lokalne novine o Sveučilištu,
pa su objavljena 34 napisa. Večernji
list počeo je bolje pratiti rad
Sveučilišta u Dubrovniku, pa je
2008. godine bilo čak 37 članaka.
Uspoređujući
dobivene
rezultate ove analize s onima iz
prethodne godine, može se
zaključiti kako je broj napisa 2008.
godine porastao, odnosno u većini
slučajeva udvostručio se (primjerice
u Dubrovačkom vjesniku 2008. godine
69; 2007. 34 napisa) U slučaju
Večernjeg lista i Vjesnika taj se broj
povećao čak devet puta. (2008. bilo
je 37 napisa, a 2006. samo 4)1
Okvir u koji obrađivane
novine smještaju temu Sveučilišta u
Dubrovniku na čitateljima ostavlja
različite dojmove. Zastupljenost
neutralno intoniranih tekstova
uglavnom se poklapa s napisima
izvještajnog karaktera, vijestima i
izvještajima (posebno u Glasu
Grada), a ukupno ih je u gore
navedenim novinama 171, što je
gotovo polovica ukupno objavljenih
tekstova
(od
352
napisa).
Afirmativno intonirani tekstovi su
temom vezani za promocije
studenata, aktivnosti predavača
(objavljivanje
knjiga,
stručna
1

Podaci za 2007. godinu ne postoje

predavanja),
nove
sveučilišne
programe,
ostale
aktivnosti
studenata (top stipendije) te
potpore vlasti Sveučilištu. Ukupan
broj afirmativno napisanih tekstova
je 102 (od 352 napisa). Negativno
uokvireni tekstovi u pravilu se
pojavljuju u vezi s još uvijek
neriješenim problemom ulaganja u
Staru bolnicu, te odbijanjem općine
Župe dubrovačke da potpiše
Sporazum o obrazovanju s
Dubrovačko-neretvanskom
županijom i Sveučilištem.
U
pregledu
aktivnosti
Sveučilišta u Dubrovniku, praćenih
u navedenim novinama, očito je da
su napisi o aktivnostima Sveučilišta
u Dubrovniku prevagnuli nad
aktivnostima
koje
su
prije
popunjavale prostor, a tiču se
postupaka lokalnih vlasti, kao i
mjerodavnog Ministarstva.
Iz
analize
medijskog
praćenja očito je da je od 17.
siječnja do 31. prosinca 2008.
godine broj napisa o Sveučilištu
porastao u usporedbi s proteklim
godinama, a i kontinuirano se
objavljuju napisi o aktivnostima
Sveučilišta. Porast zastupljenosti
napisa o aktivnostima Sveučilišta
moguće je protumačiti činjenicom
da je otvoren Ured za odnose s
javnostima, koji sustavno medije
obavještava
o
aktivnostima
Sveučilišta.
Naime,
mnoge
objavljene tekstove napisalo je
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osoblje Ureda i tako su oni
preneseni u medije.
Sandra Buratović, Ured za odnose s
javnostima Sveučilišta u Dubrovniku

PROSINAČKO IZDANJE
ČASOPISA UNIDU ALUMNI
Četvrti
broj
časopisa
UNIDU Alumni Sveučilišta u
Dubrovniku izašao je iz tiska u
prosincu 2008. godine. Taj broj
donosi najave glavnih tekućih
projekata,
nove
međunarodne
sporazume, predstavlja novu Službu
za profesionalnu orijentaciju i
savjetovanje, a kao i do sada ističu se
profesori koji su napredovali u
zvanjima i stekli doktorat znanosti,
te se navode mnoga stručna
predavanja i radionice koje se
organiziraju za studente i alumne.
Inače,
Sveučilište
u
Dubrovniku prvo je osnovalo klub
bivšim diplomiranim studentima, a
trudi se razvijati ga prema uzoru na
strana sveučilišta. Svrha je održavati
i jačati postojeću suradnju s njima.

ČETVRTI BROJ
SVEUČILIŠNOGA
GODIŠNJAKA
U četvrtom broju Godišnjaka
Sveučilišta u Dubrovniku daje se,
piše glavni urednik rektor prof. dr.
sc. Mateo Milković, sažetak
najvažnijih aktivnosti koje su
obilježile akademsku 2007./2008.

godinu, ali su u njemu sažeto
opisane i aktivnosti u vezi s
obilježavanjem pete godišnjice rada
Sveučilišta, koja se održala 1.
listopada 2008. u tvrđavi Revelinu.
U Godišnjaku su i informacije
o
upisanim
studentima
na
preddiplomske,
diplomske
i
poslijediplomske studije, popis
nastavnih
planova
za
svaki
sveučilišni odjel, važnije odluke
Senata
i
Savjeta,
aktivnosti
sastavnica Sveučilišta te mnoge
druge potrebne informacije.

PROMOCIJA DRUGE
GENERACIJE
PRVOSTUPNIKA I
PRVOSTUPNICA
Svečana promocija druge
generacije
prvostupnika
i
prvostupnica
preddiplomskih
studija Sveučilišta u Dubrovniku
održala se u hotelu Dubrovnik
Palace 17. i 18. prosinca 2008.
Promovirani su studenti Pomorskog
odjela, Odjela za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju, Odjela za
elektrotehniku i računarstvo, Odjela
za
akvakulturu,
Odjela
za
komunikologiju i Odjela za
umjetnost i restauraciju.
Na
toj
svečanosti
svjedodžbe su dobila 232 studenta,
od ukupno njih 267, koji su u
drugoj generaciji završili preddiplomski studij. Dodatno su
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nagrađeni Rektorovom nagradom i
pohvalnicom sljedeći studenti:
Petra Laus (4,85, suma cum
laude i Rektorova nagrada) i Marina
Šutalo (4,61, magna cum laude i
Rektorova nagrada) s Odjela za
ekonomiju i poslovnu ekonomiju;
Manuela Ereš (4,31, cum
laude i Rektorova nagrada) s Odjela
za akvakulturu;
Tina Barbarić (4,65, magna
cum laude i Rektorova nagrada) s
Odjela za komunikologiju;

Ivo Kipre (4,25, cum laude i
Rektorova nagrada) s Odjela za
umjetnost i restauraciju.
Diplomu CUM LAUDE
dobiva prvostupnik koji je sve ispite
položio s prosječnom ocjenom 4,2
ili višom u vremenu od najdulje 3
godine. Diplomu MAGNA CUM
LAUDE dobiva prvostupnik koji je
sve ispite položio s prosječnom
ocjenom 4,5 ili višom u vremenu od
najdulje 3 godine. Rektorovom
nagradom nagrađuju se studenti koji
su bili najbolji na svojem odjelu.
Sandra Buratović

