
Z A P I S N I K 
sa 3. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2003./2004. 

održane 16. prosinca 2003. godine u vijećnici Medicinskog fakulteta 
Sveučilišta u Splitu s početkom u 17,00 sati. 

  
  
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 

1.      prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, predsjednik Rektorskog zbora, 
2.      prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
3.      akademik Danijel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci, 
4.      prof. dr. sc. Gordana Kralik, rektor Sveučilišta u Osijeku, 
5.      prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru, 
6.      prof. dr. sc. Mateo Milković, v.d. rektora Sveučilišta u Dubrovniku. 
  
Odsutni: 
 
1.      prof. dr. sc. Mladen Havelka, dekan Visoke medicinske škole, predstavnik Vijeća veleučilišta i  
         visokih škola. 
  
Sjednici još prisustvuju: 
 
1. prof. dr. sc. Gvozden Flego, ministar znanosti i tehnologije, 
2.  prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
3.  prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, 
4.  prof. dr. sc. Željko Dujić, prorektor Sveučilišta u Splitu, 
5.  prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu, 
6.  prof. dr. sc. Bernardin Peroš, prorektor Sveučilišta u Splitu, 
7.  prof. dr. sc. Mladen Boban, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, 
8.  Luka Caratan. 
  
Predsjedava predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić. 
Predsjednik je pozdravio sve prisutne, a posebno prof. dr. sc. Gvozdena Flegu ministra znanosti i 
tehnologije i prof. dr. sc. Matea Milkovića v.d. rektora Sveučilišta u Dubrovniku. 
Predsjednik je predložio Dnevni red, te je nakon prijedloga prof. dr. sc. Helene Jasne Mencer, prof. dr. 
sc. Gordane Kralik i prof. dr. sc. Vjekoslava Jerolimova usvojen je slijedeći 
   

d n e v n i   r e d : 
  

1.  Ovjera zapisnika sa 2. sjednice Rektorskog zbora, 
2.  Program Kreditiranja studenata, 
3.  Kriteriji za izbor i status professor emeritus, 
4.  Koncept izobrazbe diplomiranih učitelja i odgojitelja, 
5.  Informacija o aktivnostima na izradi statuta sveučilišta, 
6.  Financiranje sveučilišta i projekt utvrñivanja cijene studija, 
7.  Informacije  ministra prof. dr. sc. Gvozdena Flege, 
8.  Produženje mandata matičnim povjerenstvima, 
9.  Razno 
  
  
1. Ovjera Zapisnika sa 2. sjednice Rektorskog zbora 
  
Zapisnik sa 2. sjednice usvojen je bez primjedbi. 
  
2. Program kreditiranja studenata 
  
U raspravi je utvrñeno da je tekst «Program kreditiranja studenata» koji je dostavljen članovima 
Rektorskog zbora pretrpio u raspravi znatne izmjene te je donesen sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  



Podržava se osnovna ideja kreditiranja studenata, a od Instituta za tehnologijsku politiku i razvoj 
zatražit će se da Rektorskom zboru dostavi najnoviju verziju dokumenta «Program kreditiranja 
studenata». 
  
3. Kriteriji za izbor i status professor emeritus 
  
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. Jasna Helena 
Mencer, akademik Danijel Rukavina, prof. dr. sc. Gordana Kralik, prof. dr. sc. Željko Dujić, prof. dr. sc. 
Igor Zanchi, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak i  predsjednik Rektorskog zbora donesen je sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
Podržava se ideja da  na temelju zajedničkog koncepta pojedina sveučilišta izrade Pravilnik o dodjeli 
počasnog zvanja professor emeritus. U zajedničkom konceptu predlaže se da se: 
-  počasno zvanje professor emeritus može se dodijeliti nastavniku u mirovini u trajnom zvanju 
redovitog profesora koji je dao poseban doprinos razvoju sveučilišta. 
-  naknade za počasno zvanje professor emeritus planiraju se u proračunu sveučilišta i iznose 20% od 
bruto iznosa plaće redovitog profesora u trajnom zvanju. 
-  naknada za počasno zvanje professor emeritus isplaćuje nosiocima tog zvanja doživotno. 
   
4. Koncept izobrazbe diplomiranih učitelja i odgojitelja 
  
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali akademik Danijel Rukavina, prof. dr. sc. Gordana Kralik, prof. dr. 
sc. Igor Zanchi, prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. Damir Magaš, prof. dr. sc. Tihomir 
Hunjak, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, ministar prof. dr. sc. Gvozden Flego i predsjednik 
Rektorskog zbora donesena je sljedeća 
  

O D L U K A 
  
1. Ustrojava se Povjerenstvo Rektorskog zbora za donošenje prijedloga koncepta izobrazbe učitelja i 
odgajatelja u sastavu: 
-   prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov (Sveučilište u Zagrebu), 
-   prof. dr. sc. Jasna Krstović (Sveučilište u Rijeci), 
-   prof. dr. sc. Igor Zanchi (Sveučilište u Splitu), 
-   profesor visoke škole dr. sc. Robert Bacalja (Sveučilište u Zadru), 
-   docent dr. sc. Margita Pavleković (Sveučilište u Osijeku). 
2. Povjerenstvo će surañivati sa Nacionalnim vijećem i visokim učiteljskim školama na izradi prijedloga 
koncepta izobrazbe učitelja i odgajatelja. 
3. Predsjednik Rektorskog zbora pozvat će visoke učiteljska škole da nastave sa zajedničkom 
raspravom o koncepciji izobrazbe učitelja i odgajatelja. 
  
5. Informacija o aktivnostima na izradi statuta sveučilišta 
  
Rektori su podnijeli izvješća o dosadašnjem radu na izradi statuta sveučilišta, iz čega je vidljivo da će 
se prijedlozi statuta izraditi najkasnije do 15. veljače 2004. godine. 
Zaključeno je da će se tekstovi nacrta statuta razmijeniti i da će se Rektorski zbor upoznati s 
najvažnijim odrednicama pojedinih statuta. 
  
6. Financiranje sveučilišta i projekt utvrñivanja cijene studija 
  
Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak je izvijestio da je izradio troškovnik Projekta utvrñivanja cijene studija i da 
ga je dostavio Ministarstvu znanosti i tehnologije. 
Na temelju prijedloga ministra u rad na Projektu utvrñivanja cijene studija uključit će se i dr. sc. Ante 
Bajo sa Instituta za javne financije. 
  
7. Informacije ministra prof. dr. sc. Gvozdena Flege 
  
Ministar prof. dr. sc. Gvozden Flego obavijestio je Rektorski zbor: 
-  da je od 300  «reformskih radnih mjesta» do sada popunjeno samo 93 mjesta te da do kraja 
kalendarske godine treba popuniti što više slobodnih mjesta. 



-   da je predložio da  se do 1. 07. 2004. godine odgodi primjena odredbe članka 122. stavak 1. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
-   da smatra da se povećanje plaće za 15% za doktore znanosti odnosi i na rektore i prorektore 
sveučilišta. 
-   da se nastava na svim studijima bivšeg Veleučilišta u Splitu uredno odvija osim zdravstvenih 
studija, te da se zahvaljuje svima koji su pomogli da se ti studiji uredno nastave. 
-   da će izdati privremenu dopusnicu Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku za stručni studij 
Sestrinstvo. 
  
U raspravi o stručnim studijima zdravstva na Odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu sudjelovali 
su: prof. dr. sc. Mladen Boban, prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Gordana Kralik, prof. 
dr. sc. Igor Zanchi i predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić koji su se suglasili na 
nastava na studijima zdravstva treba čim prije početi, ali da svakako treba održati primjerenu razinu 
studija. 
  
8. Produženje mandata matičnim povjerenstvima 
  
A) Na osnovu članka 99. Zakona o visokim učilištima sukladno članku 115. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, jednoglasno je  donesena  sljedeća 
  

O D L U K A 
  
Mandat članovima svih matičnih povjerenstva izabranih na osnovu Zakona o visokim učilištima, 
produžuje se do osnivanja matičnih odbora prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju. 
  
B) Na osnovu članka 99. Zakona o visokim učilištima sukladno članku 115. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju, jednoglasno je donesena  sljedeća 
  

O D L U K A 
  
U Matično povjerenstvo za područje društvenih znanosti, polje pravo umjesto prof. dr. sc. Ante Carića 
(Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu) imenuje se prof. dr. sc. Goran Tomašević (Pravni fakultet 
Sveučilišta u Splitu). 
  
9. Razno 
  
-  Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov je izvijestio da se radi na promjeni Pravilnika o utvrñivanju 
znanstvenih područja te da će prijedlog uskoro biti završen te da će biti dostavljen Rektorskom zboru 
na raspravu. 
-   Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak postavio je pitanje plaćanja održavanja poslijediplomskih studija, a 
ministar prof. dr. sc. Gvozden Flego je odgovorio da Ministarstvo plaća poslijediplomske studije. 
-   Predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić zahvalio je ministru prof. dr. sc. Gvozdenu 
Flegi na dobroj suradnji sa Rektorskim zborom. 
 
 
Predsjednik Rektorskog zbora 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić 
 
Zapisnik sastavio: 
Luka Caratan 
 
Uz poziv na broj: RZ 01-365/3-2003. 
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