
 

Zagreb, 11. veljače 2015. 
 
 
Priopćenje Rektorskog zbora nakon 3. sjednice u ak. god. 2014./2015.  
 
Rektorski zbor Republike Hrvatske održao je 9. veljače 2015. u Rijeci svoju treću 
sjednicu u ak. god. 2014./2015. pod predsjedanjem zamjenika predsjednika RZ-a 
prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu. Na sjednici su, uz 
ostale, sudjelovali ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran 
Mornar i suradnici, te predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, visoko 
obrazovanje i tehnološki razvoj prof. dr. sc. Ivo Družić. 

U okviru rasprave o financiranju centara izvrsnosti, Rektorski zbor podržao je 
stavove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj koje 
je iznio njegov predsjednik prof. dr. sc. Ivo Družić, vezane uz alarmantno stanje u 
financiranju znanstvene djelatnosti u RH. Tijekom rasprave istaknuto je da je 
Hrvatska jedina zemlja Europske unije u kojoj su od početka ekonomske krize 
2007. izdvajanja za znanost značajno smanjena, odnosno više nego prepolovljena. 
Zbog toga su hrvatski znanstvenici suočeni s nemogućnošću povlačenja 
značajnijih sredstava iz EU fondova, s obzirom na obvezu države da za ove prijave 
osigura inicijalna sredstva. Stoga je nužno žurno povećati proračunska sredstva 
namijenjena znanosti kako bi se osigurao bolji pristup EU fondovima te potpora 
centrima izvrsnosti, mladim istraživačima i doktorandima te domaćoj znanstvenoj 
publicistici. Članovi Rektorskog zbora pružaju punu potporu resornom Ministarstvu 
pri argumentaciji za hitno povećanje državnog ulaganja u znanost.  

Podsjetimo da su rektori su na prošloj sjednici zaključili kako postojeća zakonska 
regulativa u području osiguravanja kvalitete te akreditacijskom sustavu u visokom 
obrazovanju dijelom ne uključuje postupke koji su potrebni, a djelomično sadrži 
odredbe koje onemogućuju fleksibilnost i primjereno reagiranje na društvene 
promjene. Stoga je Rektorski zbor i prikupio prijedloge i primjedbe na Zakon o 
osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Pravilnik  o  sadržaju  
dopusnice  te  uvjetima  za  obavljanje  djelatnosti  visokog obrazovanja, izvođenje 
studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta te Mrežu visokih učilišta i 
studijskih programa od svih javnih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Objedinjeni 
dokument Rektorski zbor poslat će Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. 

Članovi Rektorskog zbora dali su potporu projektu Cjelovita kurikularna reforma za 
rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, koju im je 
u Rijeci predstavio njezin voditelj dr. sc. Boris Jokić. Uvažavajući važnost 
uključivanja akademske zajednice u ovaj projekt, a s ciljem njegove kvalitetne 
pripreme, Rektorski zbor imenovao je povjerenstvo koje će se kao aktivan dionik 
uključiti u reformu kurikula. 

Hrvatski akademski sportski savez na sjednici je članovima Rektorskog zbora 
predstavio planove za održavanje 3. sveučilišnih europskih sportskih igara Zagreb 
– Rijeka 2016., sportskoga događaja koji će okupiti preko 5.500 sudionika s preko 
300 europskih sveučilišta. Ovaj projekt doprinijet će uređenju i izgradnji smještajnih 
kapaciteta za studente u Zagrebu i Rijeci. Također, nakon što je Savez rektorima 
predstavio UniSport HR sustav, Rektorski zbor prihvatio je zajedničku suradnju s 
Hrvatskim akademskim sportskim savezom u cilju promocije i organizacije sustava 
sveučilišnog sporta u RH. Rektorski zbor je snažno podržao oba projekta 
Hrvatskog akademskog sportskog saveza. 
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