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VIJESTI
SVEUČILIŠTE
PROSLAVILO PET
GODINA RADA
Sveučilište u Dubrovniku
proslavilo je pet godina rada
svečanošću u tvrđavi Revelin 1.
listopada ove godine.
Tom prigodom, rektor
Sveučilišta prof. dr. sc. Mateo
Milković sažeto je najavio tekuće
projekte i one za sljedeće petogodišnje razdoblje. Istaknuo je
rekonstrukciju ljetnikovca Crijević
Pucić za Rektorat Sveučilišta,
adaptaciju vile "Eliza" za aktivnosti
Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju, dobivanje dozvole za
građenje na Bistrini te dobivanje
dozvole građenja za adaptaciju
središnje zgrade u prostoru Stare
bolnice.
Također, spomenuo je kako
je u posljednjih pet godina
dvostruko povećan broj zaposlenih
na Sveučilištu, a dva i pol puta je
više doktora znanosti u stalnome
radnom odnosu. Odobreno je 12
preddiplomskih i 8 diplomskih
studija te pokrenuto 6 međusveučilišnih poslijediplomskih doktorskih studija.
Kao sljedeće projekte rektor
je najavio rekonstrukciju i ada-

ptaciju središnje zgrade Stare
bolnice, urbanističko-arhitektonsko
rješenje kampusa u prostoru
sadašnje Stare bolnice, izgradnju
studentskoga doma na prostoru
današnje Stanice za južne kulture te
rekontrukciju i adaptaciju prostora
na Bistrini namijenjene poslovnoinovacijskom centru za marikulturu
MARI-BIC.
Na svečanosti su predana
priznanja ustanovama i pojedincima
uz odgovarajuća obrazloženja.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa, Grad Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija, prof.
dr. sc. Nikola Ružinski, Vido
Bogdanović, dipl. ing. str., prof. dr.
sc. Hrvoje Kraljević, gradonačelnica
Dubravka Šuica, prof., županica
Mira Buconić, prof., mr. sc. Andro
Vlahušić, dr. med., i rektor prof. dr.
sc. Mateo Milković dobitnici su
povelje i plakete za osobit doprinos
osnutku i početku rada Sveučilišta u
Dubrovniku. Odluku je donio Senat
na sjednici održanoj 18. srpnja ove
godine, na temelju članka 153.
Statuta Sveučilišta u Dubrovniku i
članka 19. Pravilnika o dodjeli
priznanja Sveučilišta u Dubrovniku.
Prikazan je i film u kojemu
su se predstavili svi sveučilišni
odjeli, preddiplomski i diplomski
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studiji
te
povijest
visokoga
obrazovanja u Dubrovniku, a na
svečanosti su bili predstavnici vlasti,
mnogi gosti iz javnoga života
Grada, rektori i prorektori svih
hrvatskih sveučilišta te zaposlenici
Sveučilišta.
SandraBuratović

ČETIRI NOVA
DIPLOMSKA STUDIJA
Četiri
dopusnice
za
diplomske studije dobio je u travnju
Odjel za informatologiju i komunikologiju Sveučilišta u Zadru.
Studenti
tako
mogu
nakon
završetka preddiplomskoga studija
Kultura i turizam nastaviti na
jednome od sljedećih diplomskih
studija: Novinarstvo i odnosi s
javnošću, Poduzetništvo u kulturi i
turizmu, Ekologija u kulturi i
turizmu, Kulturna baština i turizam.

IZBORI U ZNANSTVENO –
NASTAVNA ZVANJA
Tijekom prethodne akademske godine nekoliko nastavnika
Odjela za komunikologiju napredovalo je u smislu izbora u viša
znanstveno–nastavna
zvanja,
odnos-no
stjecanja
doktorata.
Njihovo napredovanje ima veliku
važnost za Odjel, naročito u
uvjetima sve većeg oslanjanja
Sveučilišta na vlastiti kadar. Zvanje
docenta stekli su: dr. sc. Majda

Tafra Vlahović, dr. sc. Goran
Popović i dr. sc. Mato Brautović, a
titulu doktora znanosti stekao je
Ivan Tanta.
Doc. dr. sc. Majda Tafra
Vlahović,
nekadašnja
učenica
zagrebačke XV. matematičke gimnazije, diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i
postala profesorica engleskog i
ruskog jezika. Na Fakultetu
političkih znanosti završila je
Specijalistički studij novinarstva.
Nastavila
se
usavršavati
na
Filozofskom fakultetu u Zagrebu,
gdje je završila poslijediplomski
studij iz književnosti i stekla zvanje
magistra književnosti s osobitim
obzirom na englesku književnost.
Od 2001. do 2007. usavršava se na
doktorskom studiju na Sveučilištu u
Zadru i stječe titulu doktora
informacijskih znanosti.
Svoje je znanje proširivala i
na uglednom sveučilištu u Cambridgeu, gdje je završila poslijediplomski studij iz Održivoga
gospodarstva i još jedan iz Međusektorskog partnerstva za održivi
razvoj.
Nastupno predavanje za
izbor u zvanje docenta dr. sc. Majda
Tafra Vlahović održala je 11. travnja
ove godine na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku
pred Povjerenstvom za ocjenu
predavanja, u sastavu: prof. dr. sc.
Damir Boras – predsjednik, prof.
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dr. sc. Jadranka Lasić Lazić, član i
prof. dr. sc. Stjepan Malović, član,
te studentima i nastavnicima Odjela.
Od srpnja 2008. stalno je
zaposlena na Sveučilištu u Dubrovniku.
Doc. dr. sc. Goran Popović
osnovnu školu i klasičnu gimnaziju
završio je u rodnome Splitu, nakon
čega je na Sveučilištu u Zagrebu
završio Pravni fakultet. Poslijediplomski studij bibliotekarstva,
dokumentacije i informacijskih
znanosti završio je 1982. i obranom
rada „Sistem javnog informiranja u
mjesnim zajednicama te primjeru
zagrebačke
općine
Peščenica“
stekao zvanje magistra znanosti.
Nastavio se usavršavati na području
informacijskih znanosti i 1988.
obranio je doktorsku disertaciju
„Utjecaj
lokalnih
glasila
na
samoupravnu transformaciju sistema javnog komuniciranja u SR
Hrvatskoj“, čime je stekao titulu
doktora informacijskih znanosti.
Nastupno predavanje za
izbor u zvanje docenta dr. sc.
Goran Popović održao je 11.
travnja ove godine, istog dana kad i
dr. sc. Majda Tafra Vlahović i dr. sc.
Mato Brautović i pred istim
Povjerenstvom.
Stalno je zaposlen u tvrtki
Vjesnik – naklada d.o.o. na mjestu
direktora Društva.
Doc. dr. sc. Mato Brautović
osnovnu školu je završio u Cavtatu,

a srednju Pomorsko-tehničku školu
u Dubrovniku. Od 1995. studirao je
na Pomorskom fakultetu Sveučilišta
u Splitu, na Studiju pomorskog
prometa, smjer Nautika. Diplomski
rad „Upotreba programskog jezika
Visual Basic 6.0 za izradu
elektronskih karata s primjerom“
obranio je 2000. godine. Dobitnik je
Rektorove nagrade za ukupnost
postignuća
u
studiranju
i
aktivnostima Studentskog zbora.
Nastavio se usavršavati na
poslijediplomskom studiju „Međunarodni odnosi“, na Fakultetu
političkih znanosti u Zagrebu i
magistrirao 2003. s radom „Informacijska sigurnost i terorizam na
internetu“. „Karakteristike novih
medija u funkciji online novinarstva“ naziv je doktorske
disertacije koju je obranio 2006. na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu i stekao titulu doktora
informacijskih znanosti, grana
novinarstvo.
Doc. dr. sc. Mato Brautović
stalno je zaposlen na Sveučilištu u
Dubrovniku. Izabran je 24. lipnja
ove godine za docenta za područje
društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti, grana novinarstvo.
Dr. sc. Ivan Tanta rodio se i
školovao u Zagrebu. Na Fakultetu
političkih znanosti Sveučilišta u
Zagrebu diplomirao je 1985., a već
od 1980. radi honorarno u Večernjem
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listu. Dobitnik je dvije Rektorove
nagrade (1984. i 1985.) za znanstvene radove „Utjecaj masovnih
medija
na
stvaranje
javnog
mnijenja“ i „Američki sistem
masovnih medija u teoriji i praksi“,
oba s područja komunikologije.
Od 1985. stalno je zaposlen
u Večernjem listu. Obranom rada
„Transformacija dnevne štampe u
vrijeme ekonomske krize“ završava
poslijediplomski studij i stječe titulu
magistra znanosti s područja
informacijskih znanosti, smjer komunikologija.
Od 1991. član je Svjetske
asocijacije
istraživača
medija
(AMCR), čije je sjedište u
Washingtonu. Na Londonskoj školi
za odnose s javnošću počeo je
predavati 2001., a na Hrvatskim
studijima, katedri za novinarstvo, od
2003. predaje kolegij „Glasnogovorništvo“. Također, 2005. Predaje kolegij „Odnosi s javnošću“ na
Visokom učilištu VERN i kolegij
Poslovno komuniciranje na Visokoj
poslovnoj školi „Libertas“.
Na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu obranio je
2008. doktorsku disertaciju „Glasnogovorništvo
kao
posredni
komunikacijski kanal u povijesti i
suvremenosti Hrvatske“ i stekao
titulu doktora znanosti. Radi kao
voditelj specijalističkog studija
Upravljanje poslovnim komunikacijama na Veleučilištu VERN i

kao viši asistent na Odjelu za
komunikologiju
Sveučilišta
u
Dubrovniku.
Iznimno je aktivan i izvan
nastave. Sudjelovao je u pokretanju
Teleteksta HRT-a i vodio projekt
Večernjeg lista „Radio Večernji list“.
Napisao je knjigu Hrvati koji su
stvarali Europu. Sudjelovao je u radu
više znanstvenih skupova i napisao
veći broj tekstova i znanstvenih
rasprava s područja novinarstva,
medijskih i odnosa s javnošću.
Paulina Bačić

DUBROVAČKI MEDIJSKI
DANI: IZGUBLJENA
PRISTOJNOST ILI TEROR
PROFITA
Četvrti međunarodni znanstveni skup Dubrovački medijski dani
na temu Etičnost javnih objava:
izgubljena pristojnost ili teror profita
održao se na Sveučilištu u
Dubrovniku od 13. do 15.
studenoga.
Anne Gregory, profesorica
Sveučilišta Leeds Metropolitan,
govorila je o ulozi odnosa s
javnošću u suvremenom društvu.
Objasnila je kako djeluju u globaliziranom svijetu sve složenijih i
povezanijih
komunikacijskih
i
ekonomskih procesa u kojima se
očituje međuovisnost naroda i
različitost mišljenja. Prema njenom
mišljenju, glavni je cilj odnosa s
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javnošću i novinarstva u modernom
dobu razvijati informirano demokratsko društvo.
Poznati hrvatski novinar
Ante Gavranović održao je predavanje na temu Društveni odgoj i
etika: Mediji i društvene vrijednosti ili
zašto u nas nedostaje dijalog. Prema
njegovu mišljenju, umjesto argumentiranog dijaloga i činjenica
udomaćio se monolog, a sloboda
izražavanja pretvorila se u zloupotrebu medija u kojima prevladava
senzacionalizam i podređenost profitu.
Na skupu je govorila i
slovenska znanstvenica i novinarka
Manca Košir koja naglasila kako je
nužno da građani budu obrazovani
za medije da bi kritički mogli
razumjeti društvenu stvarnost.
Govoreći o etici novinarstva,
istaknula je kako je svatko osobno
odgovoran za svoj rad i treba težiti
idealima, posebno u doba krize.
Đorđe Obradović sa Sveučilišta u
Dubrovniku u svojoj je multimedijalnoj prezentaciji govorio o
razvoju i utjecaju novih medija.
Rekao je kako poznati komunikacijski modeli više ne odgovaraju
stvarnim prilikama u društvu te
kako nije moguće ostvariti težnju za
dvosmjernim simetričnim komuniciranjem. Predstavio je novi model
kojeg obilježava višesmjerno, asimetrično komuniciranje na više
razina.

Profesor Sveučilišta u Tuzli
Najil Kurtić održao je predavanje o
etičnim odnosima s javnošću
važnim za povezivanje društva i
društvenu odgovornost modernih
organizacija. Prema njegovu mišljenju, moraju postojati uopćena
etička pravila za djelovanje organizacije, a definiranje njene etičnosti
određuje se kroz dijalog s javnošću.
U uvodnoj raspravi na dan
otvaranja skupa sudjelovali su
Marjan Jurleka, predsjednik Uprave
Večernjeg lista, Drenislav Žekić iz
Hrvatske udruge za odnose s
javnošću i Luko Brailo, potpredsjednik Hrvatskog novinarskog
društva, koji su iznijeli svoja
mišljenja o stanju novinarstva i
odnosa s javnošću u Hrvatskoj i
moguća rješenja problema u tim
područjima.
Na Dubrovačkim medijskim
danima izlagali su stručnjaci iz
Hrvatske, Slovenije, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine i Crne
Gore, među kojima, Gordana
Vilović, Jadran Perinić, Majda Tafra
Vlahović, Igor Vobič te Nataša
Ružić, a održana je i studentska
tribina na kojoj su sudjelovali
studenti Sveučilišta u Dubrovniku,
Univerziteta iz Podgorice i Visoke
novinarske škole iz Zagreba. Skup
je pozdravio i dr. Dirk Förger,
voditelj projekta Mediji i demokracija Zaklade Konrad Adenauer,
koji je naglasio da bez slobodnih i
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poštenih medija nema prave
demokracije.
Četvrti
„Dubrovački
medijski dani“ održani su pod
pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića,
uz potporu Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa Republike
Hrvatske, Dubrovačko-neretvanske
županije i Grada Dubrovnika, a u
suradnji sa zakladom Konrad

Adenauer. Skup su sponzorirali:
Studentski
centar
Dubrovnik,
Zračna luka Dubrovnik, Luka
Dubrovnik, Dubrovnik partner,
Europski
dom
Dubrovnik,
Slovensko kulturno društvo „Lipa“
i Turistička zajednica Grada
Dubrovnika. Medijski pokrovitelj
bio je Hrvatski radio – Radiopostaja
Dubrovnik.
Maris Marković

