
Z A P I S N I K 
sa 2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2003./2004.  

održane 28. studenog 2003. godine u vijećnici Ministarstva znanosti i tehnologije 
s početkom u 11,00 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.       prof. dr. sc. Gordana Kralik, rektor Sveučilišta u Osijeku 
4.       prof. dr. sc. Mladen Havelka, dekan Visoke medicinske škole, predstavnik Vijeća veleučilišta i 

visokih škola 
  
Odsutni: 
  
1.       akademik Danijel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci 
2.       prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru 
  
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. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
4.       prof. dr. sc. Jože Perić, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
5.       prof. dr. sc. Danica Škara, prorektor Sveučilišta u Zadru 
6.       Anica Hunjek 
7.       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. 
Predsjednik je predložio Dnevni red, te je nakon prijedloga prof. dr. sc. Helene Jasne Mencer i prof. dr. 
sc. Gordane Kralik usvojen je slijedeći 

 
d n e v n i   r e d : 

  
1. Ovjera zapisnika o radu 1. sjednice Rektorskog zbora, 
2. Izvještaj o provedbi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o pripojenju Veleučilišta u Splitu  
    Sveučilištu u Splitu, 
3. Povrat preplaćene školarine, 
4. Poslovnik o radu Hrvatskog studentskog zbora, 
5. Kriteriji za izbor i status professora emeritusa, 
6. Informacija o aktivnostima na izradi statuta sveučilišta, 
7. Financiranje sveučilišta i projekt utvrñivanja cijene studija, 
8. Izvještaj o stanju reforme visokog obrazovanja, 
9. Produženje mandata matičnim povjerenstvima. 
  
  
1. Ovjera Zapisnika sa 1. sjednice Rektorskog zbora 
 
Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Mladen Havelka, 
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i predsjednik usvojen je stav da se izmjeni Zaključak u točki 4. te da glasi:  
Rektorski zbor poziva Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu da nastavi sa intenzivnim radom. 
Prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer izrazila je mišljenje da zaključci u točki 10. ne odgovaraju 
policentričnom razvoju visokog školstva, te da svako sveučilište mora razvijati svoje curriculume. 
Na prijedlog predsjednika usvojen je stav da su zaključci samo preporuke, koju će realizirati pojedini 
ekonomski fakulteti bez ikakvog nametanja, te da se radi samo  o jednom kolegiju. 
Nakon toga Zapisnik sa 1. sjednice je usvojen. 
 



2. Izvještaj o provedbi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o pripajanju Veleučilišta u Splitu 
Sveučilištu u Splitu 
 
Ministar prof. dr. sc. Gvozden Flego i predsjednik Rektorskog zbora prof. dr. sc. Ivan Pavić opširno su 
izvijestili o provedbi Uredbe Vlade Republike Hrvatske o pripajanju Veleučilišta u Splitu Sveučilištu u 
Splitu. 
Nakon rasprave zaključeno je da se što hitnije rasprave i dogovore kriteriji za nastavak nastave na 
medicinskim studijima. Takoñer je zaključeno da se nastava za medicinske studije u Zagrebu povjeri 
Visokoj medicinskoj školi iz Zagreba, u Splitu Medicinskom fakultetu u Splitu, a Medicinskom fakultetu 
u Osijeku studij Sestrinstva u nastavnom centru u Vukovaru. 
Ministar se obvezao da će razgovarati sa predsjednicom Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu da 
se izda privremena dopusnica Medicinskom fakultetu u Osijeku za studij Sestrinstva. 
   
3. Povrat preplaćene školarine 
 
Prema izvješćima rektora povrat preplaćene školarine je u tijeku i očekuje se da će završiti u 
predviñenom vremenu. 
Ministar je ponudio mogućnost da će ukoliko neka visoka učilišta oko toga budu imala financijskih 
teškoća Ministarstvo znanosti i tehnologije pomoći na teret njihovih prava na osnovu materijalnih 
troškova. 
  
8. Izvještaj o stanju reforme visokog obrazovanja 
  
Ministar smatra da primjena Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju zavisi o 
donošenju statuta sveučilišta i drugih pravnih akata. 
Važno pitanje je financijsko poslovanje studentskih centara jer su oni točka transfera sredstava u 
studentski standard. 
Ministar je naveo dvije moguće varijante statusa studentskih centara: 
- da studentski centri budu u proračunima sveučilišta kao sastavnica sveučilišta ali da su onda 
sveučilišta i odgovorna za njihovo poslovanje, 
- da studentski centri budu javna poduzeća u državnom vlasništvu. 
Ministarstvo je sklonije prvoj varijanti sa svim posljedicama koje ona donosi. 
Ministar je takoñer izvijestio da je od 300 reformskih radnih mjesta do sada popunjeno 61 mjesto te je  
potrebno uložiti napore da se proces ubrza. 
Ministarstvo će odobriti nova radna mjesta do Nove godine i to za informacijske tehnologije i 
administraciju na sveučilištima. 
Ministar je još dao dvije informacije: 
- da nisu potrošena sva sredstva za neke namjene te bi Ministarstvo do 15. 12. sveučilišta trebala 
izvijestiti gdje bi se ta sredstva mogla upotrijebiti, 
- da je odobrio da se programi kolaborativnih projekata odgode. 
  
Prof. dr. sc. Gordana Kralik postavila pitanje što je sa izborima nastavnika nakon 15. 11. 2003. godine. 
Ministar je odgovorio da tu i dalje radimo po starom Zakonu ali da visoka učilišta budu spremna da se 
to može na sudu oboriti. 
  
Točke 4., 5., 6., 7. i 9. Dnevnog reda odgañaju se za iduću sjednicu Rektorskog zbora. 
  
  
Predsjednik Rektorskog zbora  
Prof. dr. sc. Ivan Pavić  
 
Zapisnik sastavio:                                                       
Luka Caratan                                                                  
  
Uz poziv na broj:  
RZ 01-365/2-2003. 
  
 


	Zapisnik sastavio:

