
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
REKTORSKI ZBOR 
  

  
Z A P I S N I K 

7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini održane 3. svibnja 2005. 
godine u vijećnici rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

Trg Sv. Trojstva 3, s početkom u 11 sati. 
  
 
Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
 
1.       prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, predsjednica Rektorskog zbora, rektorica Sveučilišta J. J. 

Strossmayera u Osijeku 
2.       prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, rektorica Sveučilišta u Zagrebu 
3.       akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci 
4.       prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu 
5.       prof. dr. sc. Ante Uglešić, prorektor Sveučilišta u Zadru (zamjena za prof. dr. sc. Damira 

Magaša, rektora Sveučilišta u Zadru) 
6.       prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku 
7.       prof. dr. sc. Dragutin Ščap, rektor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (zamjena za prof. dr. 

Mladena Havelku, predstavnikaVijeća veleučilišta i visokih škola) 
  
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
 
1.       prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje 
2.       dr. sc. Romana Caput-Jogunica, pomoćnica Ministra za šport 
3.       Stanislava Rogić, tajnica Ministarstva znanosti obrazovanja i športa 
  
Ostali nazočni: 
 
1.       prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prorektor Sveučilišta u  Zagrebu 
2.       prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
3.       prof. dr.sc. Tihomir Hunjak, prorektor Sveučilišta u Zagrebu 
4.       prof. dr. sc. Frano Ljubić, rektor Sveučilišta u Mostaru, 
5.       prof. dr. sc. prof. dr. sc. Draženka Jurković, prorektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku 
6.       prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi, prorektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
7.       Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku 
  
Sjednici predsjedava prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, predsjednica Rektorskog zbora u akademskoj 
2004/2005. godini. 
Predsjednica Rektorskog zbora otvorila je 7. sjednicu Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. 
godini, pozdravila članove Rektorskog zbora, predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
i sve nazočne. 
Zatim je Predsjednica Rektorskog zbora predložila da rad sjednice traje do 15.00 sati, a nakon toga 
slijedi izjava za medije, što je prihvaćeno. 
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora predložila je sljedeći 
  

d n e v n i   r e d : 
  
1. Prihvaćanje zapisnika 6. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini od 12.   
    travnja 2005. godine 
2. Financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini 
3. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture  
4. Vanjska suradnja 
5. Sveučilišni i stručni studiji 
6. Različito 
  
Predloženi dnevni red jednoglasno je prihvaćen. 



1. Prihvaćanje zapisnika 7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini od 12. 
travnja 2005. 
  
Predsjednica Rektorskog zbora ukratko je izvijestila članove Rektorskog zbora o realizaciji odluka i 
zaključaka 6. sjednice Rektorskog zbora od 12. travnja 2005. 
Predsjednica Rektorskog zbora posebno je istaknula Zaključak Rektorskog zbora u okviru rasprave o 
Financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini i to posebno vezano za održavanje sjednice 
Zajedničkog Povjerenstva za pripremu jedinstvenog modela financiranja sveučilišta (lump-
sum) koja se trebala održati 21. ili 22. travnja 2005 te predložila da o radu sjednice izvijesti prof. dr. 
sc. Tihomir Hunjak, član Zajedničkog povjerenstva Rektorskog zbor i Ministarstva. 
Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak izvijestio je članove Rektorskog zbora da je održana zajednička sjednica 
Povjerenstva za pripremu jedinstvenog modela financiranja sveučilišta (lump-sum). Na sjednici je 
provedena rasprava o pripremljenim odlukama za raspodjelu sredstva na sveučilištima u 2005. godini, 
koje su završnoj fazi i dostavit će se sveučilištima. Isto tako je istaknuo da  može govoriti i o kritičkom 
osvrtu na formulu iz  2001. godine prema kojoj je izrañena raspodjela sredstava iz proračuna za 
sveučilišta u 2005. godini. Zatim je izvijestio da je na sjednici provedena rasprava o novom modelu 
financiranja i potrebno je definirati distribuciju sredstava iz proračuna Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa na sveučilišta, a zatim distribuciju sredstava unutar sveučilišta.  Isto tako je 
posebno istako da nedostaje projekt cijene studija. 
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se prof. dr. sc. Tihomiru Hunjaku i zatim istaknula zaključak 
vezano za analizu kadrovskog potencijala na sveučilištima i naglasila da je u tijeku popuna podataka 
na pojedinim visokim učilištima prema posebno dostavljenom programu u koji se unose podaci prema 
Uputama za sastavljanje prijedloga preddiplomskih i diplomskih studijskih programa iz poglavlja 4., a u 
okviru točke 3. provest će se rasprava o vanjskoj suradnji na sveučilištima. 
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac istaknuo je da Povjerenstvo za učiteljske studije je dostavilo primjedbe 
na točku 5. Zaključka zajedničkog Povjerenstva za učiteljske i nastavničke studije, koji je prihvatio 
Rektorski zbor a odnosi se na stručni naziv i akademski stupanj nakon prvog odnosno drugog ciklusa 
obrazovanja nakon završenih studijskih programa učiteljskih studija te predložio da o istome izvijesti 
prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, predsjednik zajedničkog Povjerenstva. 
Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov je istaknuo da se ispravi točka  5. Zaključka na način da se druga 
rečenica u točki 5. mijenja i glasi: Nakon završetka prvog ciklusa obrazovanja-preddiplomskog studija 
stječe se naziv prvostupnik primarnog obrazovanja, a nakon drugog ciklusa odnosno diplomskog 
studija stječe se akademski naziv magistra primarnog obrazovanja. 
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se prof. dr. sc. Vjekoslavu Jerolimovu i predložila da se 
Rektorski zbor očituje o izmjeni točke 5. Zaključka, Rektorski zbor je jednoglasno prihvatio izmjenu 
točke 5. Zaključka koja glasi: 
  
5. „Studijski programi Učiteljskih studija mogu se izvoditi u shemi 4+1, tj. u dva Ciklusa 
obrazovanja. Nakon završetak prvog ciklusa obrazovanja odnosno preddiplomskog studija 
stječe se naziv prvostupnik primarnog obrazovanja, a nakon drugog ciklusa odnosno 
diplomskog studija akademski naziv magistra primarnog obrazovanja.“ 
  
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da u skladu sa Zaključkom Rektorskog zbora 
o programu posjete ekspertne evaluacijske skupine EUA izvijesti prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, 
predsjednik Povjerenstva za pripremu i praćenje implementacije Bolonjske deklaracije. 
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je izvijestio da u skladu sa predloženim programom posjete ekspertne 
evaluacijske skupine EUA ostaje srijeda 4. svibnja popodne: sastanak s predstavnicima Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa, četvrtak 5. svibnja: evaluacijska posjeta Sveučilištu u Rijeci, petak 6. 
svibnja: evaluacijska posjeta Sveučilištu u Zagrebu te u subotu 7. svibnja: na Sveučilištu u Zagrebu 
kratka izvješća ostalih sveučilišta: Split, Osijek, Zadar i Dubrovnik. 
Isto tako je zamolio je članove Rektorskog zbora da samoevaluacije dostave u srijedu do 12 sati . 
Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da se zajednički sastanak u subotu održi s početkom u 10 
sati, što je prihvaćeno. 
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš zatim je istaknuo problem troškova posjete ekspertne evaluacijske skupine 
EUA te je s Ministarstvom dogovoreno da troškove boravka snosi Ministarstvo, a putne troškove i 
troškove rada ekspertne evaluacijske skupine snose sveučilišta i EUA, što je nakon kraće rasprave 
prihvaćeno. 
Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak je istaknuo da se Rektorski zbor treba očitovati o projektu Državne mature 
te je predložio da se u Zapisniku na stanici 11. stilski i gramatički doradi tekst u dijelu koji se odnosi na 



„ ustroj Vijeća Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. za uvoñenje državne mature u hrvatski 
školski sustav“, što je prihvaćeno. 
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da će se u skladu sa Zapisnikom Rektorskog zbora  nakon 
dostavljenog pisanog materijala o projektu državne mature, Rektorski zbor će provesti raspravu i 
očitovati se o projektu državne mature. 
Nakon toga predsjednica Rektorskog zbora je predložila da gospoña Stanislava Rogić, tajnica 
Ministarstva izvijesti Rektorski zbor o realizaciji zaključaka vezano za financiranje. 
Gña Stanislava Rogić izijestila je članove Rektorskog zbora da je zajedničko Povjerenstvo razmatralo 
odluke o financiranju za 2005. godinu i Odluke su pripremljene za sva sveučilišta i dostavit će se 
rektorima. Odluke su pripremljene na način da su korišteni kriteriji Vijeća za novčanu potporu i jednak 
je izračun za sva sveučilišta. Isto tako je naglasila da su evidentirana sva plaćanja na razini sveučilišta 
i uvažena su specifična plaćanja. Ovi prijedlozi Odluka razmotrit će se na Kolegiju Ministarstva, a kod 
konačnog utvrñivanja iznosa pratit će se prijedlozi sveučilišta i na taj način utvrdit će se iznosi za 
2005. godinu. 
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se gospoñi Rogić i  istaknula da je potrebno što prije prema 
Zaključku Rektorskog zbora od 12. travnja 2005. godine, da Kolegij Ministarstva provede raspravu o 
financiranju i da se troškovi s obzirom na provedbu Bolonjskog procesa trebaju minimalno povećati za 
30% na sveučilištima. Isto tako je predložila da se rektori o prijedlozima odluka očituje u roku od 7 do 
10 dana, što je prihvaćeno. 
Zatim je Predsjednica rektorskog zbora predložila da se u Učiteljskim studijima provede rasprava u 
okviru točke različito, što je prihvaćeno. Nakon toga je predložila je da se Rektorski zbor očituje o 
prihvaćanju zapisnika. 
Rektorski zbor je jednoglasno uz navedene izmjene u Zaključku o Učiteljskim studijima i korekciju 
teksta koji se odnosi na projekt državne mature, jednoglasno prihvatio Zapisnik 6. sjednice Rektorskog 
zbora u akademskoj 2004/2005. godini od  12. travnja 2005. 
  
2. Financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini 
  
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da se u okviru ove točke provede rasprava o: 
· Problem financiranja Studentskog zbora 
· Cijena školarina u akademskoj 2005/2006. godini 
  
Rektorski zbor je jednoglasno prihvatilo prijedloge.za raspravu 
  
Problem financiranja Studentskog zbora 
  
U okviru  ove točke dnevnog reda prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje 
je istaknuo da nisu stvoreni uvjeti za financiranje Studentskih zborova prema Zakon o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju. Zatim je istaknuo da kasni provedba izbora studentskih 
predstavnika na pojedinim sveučilištima, postoje poteškoće u provedbi studentskih izbora na 
Sveučilištu u Zagrebu. Ministarstvo je odgovorno za zakonitost rada studentskih zborova i  nije pristalo 
da parcijalno dostavlja sredstva pojedinim studentskim zborovima, jer nije ustroje Hrvatski studentski 
zbor upravo zbog neprovedenih izbora na pojedinim sveučilištima. Isto tako je naglasio da se 26. 
svibnja održava Studentski kongres i potrebno je riješiti problem financiranja. 
Predsjednica Rektorskog zbora je naglasila da su na osječkom Sveučilištu u skladu s postojećim 
Zakonom o studentskom zboru provedeni studentski izbori i ustrojeno predsjedništvo i skupština 
Studentskog zbora i izrañen prijedlog financiranja koji je dostavljen Ministarstvu i ne može prihvatiti 
odgovornost za nefinanciranje osječkog Studentskog zbora. Nakon toga je predložila da se članovi 
Rektorskog zbora očituju o provedenim studentskim izborima na sveučilištima. 
Nakon toga u raspravi su sudjelovali akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Vjekolsav Jerolimov, 
prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Damir Magaš i prof. dr. sc. 
Mateo Milković i utvrñeno je da su studentski izbori provedeni na Sveučilištu u Rijeci i Sveučilištu J.J. 
Strossmayera u Osijeku. 
Zatim je provedena rasprava o načinu financiranja Studentskog zbora i održavanja Studentskog 
kongresa 26. svibnja. U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, gña Stanislava Rogić, 
prof. dr.sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc.Tihomir Hunjak,akademik Daniel 
Rukavina i Predsjednica Rektorskog zbora i nakon provedene rasprave , Rektorski zbor je donio 
sljedeći 

  
Z A K L J U Č A K 



1. Zajedničko povjerenstvo Rektorskog zbor i Ministarstva treba predložiti način financiranja 
studentskih zborova u skladu sa predviñenim sredstvima u proračunu. 
2. Rektorski zbor predlaže Ministarstvu da sveučilištima na kojima su provedeni studentski 
izbori i koja su dostavila prijedloge financiranja, dostavi akontacija. 
  
Cijena školarina u akademskoj 2005/2006. godini 
  
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbor je predložila da izvijesti  prof. dr. sc. 
Ivan Pavić. 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić je u svom izvješću istaknuo da je na raspravi koju je provelo zajedničko 
Povjerenstvo za utvrñivanje prijedloga visine školarine u akademskoj 2005/2006. godini posebno 
imalo u vidu razloge koji bi opravdavali povećanje visine školarine kao što su primjerice, utvrñenja da 
se školarina već više godina nije povećavala, da stvarni troškovi studiranja iz godine u godinu rastu, 
da je posljednjih godina evidentno poboljšanje uvjeta studiranja. 
No isto tako u vidu se je imalo i razloge koji bi išli u prilog tvrdnjama da visinu školarine ne treba 
povećavati, kao npr.: nižom školarinom moguće je obuhvatiti veći broj srednjoškolske populacije koja 
će se opredijeliti za studiranje, još uvijek teška materijalna situacija onemogućava studiranje mnogima 
koji bi to željeli. 
Ocjenjujući razloge za i protiv prijedloga za povećanje visine školarina, povjerenstvo je mišljenja da 
ipak postoje objektivni razlozi za promjenu dosadašnje visine školarine, pa bi uvažavajući te razloge, 
Rektorski zbor trebao predložiti povećanje cijene školarine za akademsku 2005/2006. godinu za 10%. 
Nakon toga Rektorski zbor je proveo raspravu o prijedlogu za povećanje školarina od 10% . U raspravi 
su sudjelovali prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. prof. dr. sc. 
Mateo Milković, prof. dr. sc.Tihomir Hunjak, prof. dr. sc. Dragutin Ščap, prof. dr. sc. Vjekoslav 
Jerolimov i Predsjednica Rektorskog zbora i nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio 
sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
Rektorski zbor predlaže Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa povećanje cijene školarina 
za 10% za akademsku 2005/2006. godinu. 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da uz ovaj Zaključak navede se obrazloženje prof. dr. sc. 
Ivana Pavića i pisano očitovanje o razlozima povećanja cijene školarine u roku od 7 dana, što je 
prihvaćeno. 
  
3. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture 
  
U uvodnom dijelu ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora pozdravila je dr. sc. 
Romanu Caput-Jogunica, pomoćnicu Ministra za sport i predložila da Pomoćnica Ministra izvijesti 
Rektorski zbor o provedenoj analizi nastave tjelesne i zdravstvene kulture na hrvatskim sveučilištima. 
Dr. Romana Caput-Jogunica izvijestila je Rektorski zbor da su tijekom ožujka i travnja održani radno-
konzultativni sastanci o stanju nastave tjelesne i zdravstvene kulture i športa na sveučilištima: Rijeci, 
Zadru, Osijeku, Dubrovniku i Splitu, a Sveučilištu Zagrebu održan je sastanak 22. veljače 2005. 
godine. Svrha radno-konzultativnih sastanaka je analiza stanja nastave tjelesne i zdravstvene kulture i 
športa na hrvatskim sveučilištima te utvrñivanja smjernica sukladno zakonskoj regulativi i Bolonjskoj 
deklaraciji. 
Nakon toga Rektorski zbor je proveo raspravu o analizi stanja tjelesne i zdravstvene kulture na 
hrvatskim sveučilištima i bodovanju predmeta tjelesne i zdravstvene kulture s 1 ECTS bodom. U 
raspravi su sudjelovali: akademik Daniel Rukavina,prof. dr. sc. Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. 
Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Damir Magaš, prof. dr. sc. Mateo Milković i 
Predsjednica Rektorskog zbora. 
Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
1.  Na temelju provedene analize nastave tjelesne i zdravstvene kulture utvrñeno je da na 
hrvatskim sveučilištima nastava tjelesne i zdravstvene kulture izvodi sukladno odredbama 
članka 16. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. . 
123/03.,198/03., 105/04 i 174/04.) 



  
2.  Za izvoñenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture na hrvatskim sveučilištima nisu 
osigurani odgovarajući uvjeti, a odnose se na: 
-    nedostatak zaposlenih predavača u odnosu na broj studenata 
-    nedostatak športskih grañevina i neodržavanja postojećih te 
-    nedostatak financijskih sredstava 
  
3.  Rektorski zbor podržava inicijativu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da se iz 
kvote odobrenih radnih mjesta sveučilištima, osigura godišnje jedno radno mjesto za 
nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture. 
  
4.  Bodovanje predmeta tjelesne i zdravstvene kulture s jednim ECTS bodom provest će se 
nakon osiguranja odgovarajućih uvjeta za izvoñenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture. 
  
5.  Rektorski zbor predlaže da sveučilišta u suradnji sa  Ministarstvom znanosti, obrazovanja i 
športa i jedinicama lokalne samouprave (gradovima i županijama) uvrste u planove kapitalne 
izgradnje plan potreba športske infrastrukture s obziorm na broj studenta, interese studenta te 
unapreñivanje kvalitete nastave tjelesne i zdravstvene kulture za studente. 
  
6.  Rektorski zbor predlaže g. Ministru da u skladu s točkom 5. ovog Zaključka uputi pismo 
županijama i gradovima u kojem će izrijekom biti navedeno da županije i gradovi u suradnji s 
Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa zajednički osiguraju sredstva za financiranje 
sportskih objekata i sportskih terena. 

  
Zatim je dr. sc. Romana Caput-Jogunica ukratko izvijestila Rektorski zbor o analizi športa na hrvatskim 
sveučilištima. 
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se Pomoćnici Ministra za šport i otvorila raspravu. U raspravi 
su sudjelovali akademik Daniel Rukavina, prof. dr Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, 
prof. dr. sc. Ivan Pavić i Predsjednica Rektorskog zbora. 
Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio sljedeći 

  
Z A K L J U Č A K 

  
1.  Rektorski zbor podržava prijedlog odredbe uvrštene u Nacrt Zakona o športu prema kojoj se 
studentske športske udruge koje djeluju pri jednom sveučilištu udružuju u Hrvatski športski 
savez koji uspostavlja i vodi sustav športskih natjecanja u sklopu visokih učilišta. 
  
2.  Rektorski zbor podržava smjernice u daljnjem ustroju studentskog športa i financiranju 
športskih programa i športskih natjecanja u skladu sa navedenim ustrojem studentskog športa 
u točki 1. ovog Zaključka. 
  
Dr. sc. Romana Caput-Jogunica zahvalila se članovima Rektorskog zbora i pozvala Rektorski zbor na 
otvaranje Sveučilišnog športskog prvenstva Republike Hrvatske, koje se održava u Crikvenici od 16. 
do 21. svibnja 2005. godine 
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se Pomoćnici Ministra i predložila da članovi Rektorskog 
zbora sudjeluju 17. svibnja 2005. godine s početkom u 9. sati na Sveučilišnom športskom prvenstvu u 
Crikvenici, što je prihvaćeno. 
  
4. Vanjska suradnja 
  
U okviru ove točke dnevnog reda predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog 
zbora sa Zaključkom Rektorskog zbora od 22. ožujka i 11. travnja 2005. godine vezano za nove 
studijske programe, nastavnike i vanjsku suradnju. 
  
Zaključak vezano za analizu kadrovskog potencijala na sveučilištima kojim je utvrñeno da će 
sveučilišne sastavnice, koje to do sada nisu učinile, trebaju do 15. travnja 2005. svojim 
senatima dostaviti detaljne podatke iz 4. poglavlja Uputa za sastavljanje prijedloga 
prediplomskih i diplomskih studijskih programa,  posebno podatke o radnom statusu nositelja 
svakog pojedinog nastavnog predmeta i to na posebnom informatičkom obrazcu koji će 
pravovremeno dostaviti visokim učilištima. Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa. 



  
Senati sveučilišta trebaju najkasnije do 15. svibnja 2005. analizirati dostavljene podatke te, ako 
je potrebno, razmotriti moguća rješenja kojima bi se zadovoljili zakonom utvrñeni uvjeti, bilo 
nalažanjem odgovarajućih kadrovskih rješenja sporazumima s drugim visokim učilištima 
(sveučilištima, veleučilištima ili bilo korigiranjem početnih prijedloga studijskih programa. 
  
Zatim je Predsjednica Rektorskog zbora podsjetila članove Rektorskog zbora na Zaključak sa 
sastanka o postupku vrednovanja studijskih  programa održanog 13. travnja 2005. godine u 
Ministarstvu koji se odnosi na pitanje angažmana vanjskih suradnika i bilateralen radne sastanke 
izmeñu sveučilišta vezano za rješavanje pitanje vanjskih suradnika prema predloženim studijskim 
programima. Predložila je da se u skladu sa navedenim Zaključcima provede rasprava o vanjskoj 
suradnji na sveučilištima. 
Nakon toga provedena je rasprava o nastavnim opterećenjima, predloženim studijskim programima, 
vanjskoj suradnji izmeñu hrvatskih sveučilišta i visokih učilišta u okviru sveučilišta, vanjska suradnja 
izmeñu visokih učilišta u okviru pojedinih sveučilišta, osiguranje kvalitete nastave. U raspravi su 
sudjelovali prof. dr.sc. Helena Jasna Mencer, akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Vjekoslav 
Jerolimov, prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš i Predsjednica Rektorskog zbora. 
U okviru ove rasprave prof. dr. Slobodan Uzelac je posebno naglasio da kod utvrñivanja nastavnog 
opterećenje i podataka koji se unose u programe o nastavnicima za predložene studijske programe 
treba voditi računa o primjeni Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje i Aneksu 
Kolektivnom ugovora za znanost i visoko obrazovanje. Člankom 27. Kolektivnog ugovora i člankom 
12. Aneksa Kolektivnog ugovora odreñeno je da za rad preko punog nastavnog opterećenja plaća se 
može uvećati najviše do 37%. Zatim treba voditi računa o primjeni članka 28.Kolektivnog ugovora koji 
se odnosi na virtualnu podjelu radnog vremena i to u slučajevima kada je radi reguliranja radnog 
opterećenja potrebno znati omjer radnog vremena rada u znanosti i rada u nastavi: 50% radnog 
vremena u znanosti i 50% radnog vremena u kojem se radi nastava. Isto tako je naglasio da je 
potrebno voditi računa o osiguranju kvalitete u visokom obrazovanju i potreban je dogovor o 
zajedničkoj suradnji izmeñu sveučilišta za izvoñenje nastave na pojedinim studijskim programima. 
Nakon provedene rasprave o vanjskoj suradnji, Rektorski zbor je donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K  
  
1.  Nakon analize popisa vanjskih suradnika koji će sudjelovati u izvoñenju nastave na 
predloženim studijskim programima na senatima sveučilišta, sveučilišta su obvezna  dostaviti 
popis nastavnika/vanjskih suradnika  s drugih sveučilišta koji će sudjelovati u  izvoñenju 
nastave. Popis vanjskih suradnika treba sadržavati podatke o visokom učilištu/studijskom 
programu, predmet koji će izvoditi, satnici i matičnoj ustanovi na kojoj je  nastavnik/vanjski 
suradnik stalno zaposlen 
2.  Nakon dostavljenog popisa nastavnika/vanjskih suradnika, sveučilišta će pristupiti 
potpisivanju  Sporazuma o vanjskoj suradnji 
  
5. Sveučilišni i stručni studiji 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da je članovima Rektorskog zbora dostavljen materijal pod 
nazivom Nacrt prijedloga kriterija za razlikovanje stručnih od sveučilišnih studija kao prijedlog za 
raspravu. Materijal je dostavio prof. dr. sc. Dragutin Ščap te je otvorila raspravu. 
U raspravi o razlikovanju sveučilišnih od stručnih studija, binarnom sustavu, organizaciji stručnih 
studija, zakonskim odredbama o izvoñenju stručnih studija na fakultetima, dopisu Nacionalnog vijeća 
za visoko obrazovanje o utvrñivanju iznimnosti za izvoñenje stručnih studija na fakultetima u sastavu 
sveučilišta. U raspravi su sudjelovali akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. 
Helena Jasna Mencer, prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, prof. dr. sc. Dragutin Ščap, prof. dr. sc. Slobodan 
Uzelac i Predsjednica Rektorskog zbora. 
Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio sljedeći  
  

Z A K L J U Č A K 
  
1.  Sveučilišta su u otvorenom roku dostavila Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje svoja 
mišljenja o iznimnosti koja se temelji na društvenim i regionalnim potrebama za izvoñenja 
stručnih studija na fakultetima u sastavu sveučilišta. 



2.  Sveučilišta će izraditi cjelovitu analizu sveučilišnih i stručnih studija i dostaviti ga 
Rektorskom zboru, na kojoj će se temeljiti rasprava o sveučilišnim i stručnim studijima. 
3.  Rektorski zbor podržava binarni sustav visokog obrazovanja. 
  
Zatim je Predsjednica Rektorskog zbora predložila da se u okviru točke 6. kao dopuna dnevnog reda 
provede rasprava o sljedećim točkama: 
  
6.       Potvrda izbora dva nastavnika u nastavno zvanje profesora visoke škole 
6.1.    Stjepko Rupčić, prof. 
6.2.    mr. sc. Mirjana Šagud 
6.3.    Primjedbe Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje na Nužne uvjete Rektorskog zbora  
          za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna,  
          nastavna i umjetničko nastavna zvanja 
6.4.    Provedba postupka izbora nastavnika u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i  
          visokom obrazovanju 
6.5.    Stambene problematika- nastavak kreditiranja znanstvenih novaka i asistenata 
6.6.    Učiteljski studiji 
6.7.    Razvojna radna mjesta 
6.8.    Rektorska konferencija Alpe-Adria 
  
Rektorski zbor je prihvatio navedenu dopunu dnevnog reda. 
  
6. Potvrda izbora sva nastavnika u nastavno zvanje profesora visoke škole 
  
6.1. Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je Visoka učiteljska 
škola u Petrinji uputila zahtjev Rektorskom zboru za potvrdu izbora dva nastavnika u nastavno zvanje 
profesora visoke škole. Uz zahtjev je dostavljena cjelokupna dokumentacija o provedenom postupku 
izbora koji je dostavljen članovima Rektorskog zbor i predložila da se Rektorski zbor očituje o 
prijedlogu potvrde Stjepka Rupčića, prof. u nastavno zvanje profesora visoke škole. 
Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeću 
  

O D L U K U 
  
Potvrñuje se izbor Stjepka Rupčića, prof. u nastavno zvanje profesora visoke škole za znanstveno 
područje Umjetnosti, polje likovne umjetnosti za nastavni predmet Likovna kultura i Metodika likovne 
kulture na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji. 
6.2. Zatim je Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila o dostavljenom zahtjevu i dokumentaciji o 
provedenom postupku izbora u nastavno zvanje profesora visoke škole na Visokoj učiteljskoj školi u 
Petrinji za mr. sc. Mirjanu Šagud koji je takoñer u materijalima dostavljen članovima Rektorskog zbora 
i predložila da se Rektorski zbor očituje o prijedlogu potvrde mr. sc. Mirjane Šagud u nastavno zvanje 
profesora visoke škole. 
Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeću 
  

O D L U K U 
  
Potvrñuje se izbor mr. sc. Mirjane Šagud u nastavno zvanje profesora visoke škole za znanstveno 
područje Društvenih znanosti, znanstveno polje Odgojne znanosti za nastavni predmet Predškolska 
pedagogija na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji. 
6.3. Primjedbe Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje na Odluke Rektorskog zbora o 
nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-
nastavna, nastavna i umjetničko nastavna zvanja 
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je Nacionalno vijeće za 
visoko obrazovanje dostavilo 29. travnja 2005. godine Rektorskom zboru primjedbe na Odluke 
Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku 
izbora u znanstveno-nastavna, nastavna i umjetničko nastavna zvanja, koje su dostavljene 
članovima Rektorskog zbora. 
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je da članovi Rektorskog zbora dostave u roku od 7 dana 
svoje očitovanje na dostavljene primjedbe Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, što je 
prihvaćeno. 



6.4. Provedba postupka izbora nastavnika u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju 
Predsjednica Rektorskog zbora upoznala je članove Rektorskog zbora sa odredbama članka 118. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju prema kojem je konačni rok za raspisivanje 
natječaja za izbor u zvanja po prijašnjim propisima 31. prosinca 2004. isto tako postavila je pitanje 
provedbe postupka izbora prema raspisanim natječajima s 1.siječnja 2005. godine prema Zakonu o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Zatim je upoznala članove Rektorskog zbora i sa 
zakonskom odredbom prema kojoj se postupci izbora u zvanja prema prijašnjim propisima trebaju 
dovršiti najkasnije do 1. srpnja 2005. godine i završavaju ih matična povjerenstva. Meñutim potrebno 
je utvrditi rad matičnih odbora koji su imenovani i kako provesti postupke izbora nastavnika  u 
prijelaznom razdoblju s obzirom na činjenicu da su raspisani natječaji za nova razvojna radna mjesta i 
postupci izbora moraju se provoditi prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
Isto tako matična povjerenstva su zatražila upute o daljnjem radu s obzirom na provedbu postupka 
izbora nastavnika za predmete dostavljene matičnim povjerenstva od 1. siječnja 2005. godine. 
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac je predložio da o istom izvijesti Ministarstvo i da pravna služba 
Ministarstva pripremi Upute za rad matičnih odbora u prijelaznom razdoblju, što je prihvaćeno. 
6.5. Stambene problematika- nastavak kreditiranja znanstvenih novaka i asistenata 
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da Rektorskom zboru je upućeno više zahtjeva za 
nastavak programa subveniconiranja stambenog kreditiranja za  asistente i znanstvene novake, te da 
je potrebno razmotriti način nastavka ovog programa. 
Gña Stanislava Rogić je predložila da o ovom pitanju raspravi zajedničko Povjerenstvo Rektorskog 
zbora i Ministarstva i svoj prijedlog uputi Rektorskom zboru, što je prihvaćeno. 
6.6.  Učiteljski studiji 
U okviru ove točke prof. dr. sc. Slobodan Uzelac je izvijestio članove Rektorskog zbora  o požurnici 
Učiteljske akademije u Zagrebu Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa  za upućivanje studijskih 
programa učitelja primarnog obrazovanja i jednog nastavnog predmeta u postupak recenziranja na 
Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje. U skladu sa Zakonom Učiteljska akademija i visoke 
učiteljske škole dostavile su prijedloge studijskih programa Ministarstvu, a Ministarstvo ih je dostavilo 
Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje. Postavlja se pitanje zaustavljanja postupka recenziranja 
za studijske programe Učiteljske akademije u Zagrebu i visokih učiteljskih škola s drugih sveučilišta. 
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se g. Državnom tajniku i otvorila raspravu. U raspravi su 
sudjelovali akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. 
dr. sc. Damir Magaš i Predsjednica Rektorskog zbora. U raspravi je utvrñeno da se ne mogu 
zaustavljati započeti procesi i da Učiteljska akademija i visoke učiteljske škole koje su dostavile 
prijedloge sveučilišnih studijskih programa, Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje treba ih uputiti u 
postupak recenziranja. 
Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
1.  Rektorski zbor upućuje preporuku Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje da uputi u 
postupak recenziranja predložene nove studijske programe Učiteljske akademije i Visokih 
učiteljskih škola koji su izrañeni u skladu sa Uputama za sastavljanje prijedloga prediplomskih 
i diplomskih studijskih programa i predloženi kao novi sveučilišni Učiteljski studiji i prihvaćeni 
na sjednicama Senata sveučilišta te u otvorenom roku dostavljeni putem Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje 
2.  Rektorski zbor upućuje preporuku Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa da nakon 
završetka postupka recenziranja novih sveučilišnih učiteljskih studijskih programa, ukoliko 
navedeni studijski programi ispunjavaju uvjete sukladno članku 51. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju za izdavanje dopusnice da se u akademskoj 2005/2006. 
godini ustroje kao sveučilišni Učiteljski studiji. 
3.  Visoke učiteljske škole koje ne ispunjavaju uvjete odnosno koje nisu predložile nove 
sveučilišne učiteljske studijske programe navedeno u točki 1. i 2. ovog Zaključka u akademskoj 
2005/2006. godini izvode se i dalje Učiteljske studije kao stručne studije. 
  
Zatim je Državni tajnik za visoko obrazovanje prof. dr. sc. Slobodan Uzelac izvijestio o očitovanju 
Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu vezano za Zaključak Povjerenstva Rektorskog zbora  za 
učiteljske i nastavničke studije od 31. ožujka 2005. koje je 12. travnja 2005. godine prihvatio Rektorski 
zbor .Učiteljska akademija  smatra da su neprihvatljive točke 4. i 6. navedenog Zaključka koji se 
odnose na poučavanje stranih jezika i kompetencije visokih učiteljskih škola i nastavničkih fakulteta 



Učiteljska akademija predlaže da institucije koje obrazuju učitelje stranih jezika trebaju u zajedničkom 
dogovoru predložiti mogućnost rješenja i u meñusobnoj suradnji. Predstavnici Učiteljske akademije i 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu usuglasili su se da u području obrazovanja učitelja stranih 
jeziku  treba učiniti iznimku od Zaključka Povjerenstva za učiteljske i nastavničke studije i to način da: 
· Učiteljskoj akademiji i Filozofskom fakultetu valja dopustiti obrazovanje učitelja stranih jezika za 
cjelokupnu osnovnu školu 
· Ti se studiji svakako moraju navesti u diplomi, a ne samo u supplementu 
· Kako bi se potaknuli razvoj i inovacije u obrazovanju učitelja stranih jezika za osnovu školu izražen je 
zajednički stav Filozofskog fakulteta i Učiteljske akademije o potrebi suradnje u nastavi i znanstvenim 
istraživanjima. 
Isto tako prof. dr. sc. Slobodan Uzelac je naglasio da je potrebno razmotriti prijedloge Učiteljske 
akademije vezano za obrazovanje učitelja stranih jezika, odnosno potrebno je nastaviti razgovore s 
predstavnicima nastavničkih studija i odrediti kompetencije visokih učiteljskih studija i nastavničkih 
fakulteta koje se odnose na poučavanje stranih jezika. 
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se prof. dr. sc. Slobodanu Uzelcu i predložila da se podrži 
inicijativa Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu da o istome raspravu provede Zajedničko 
povjerenstvo Rektorskog zbora za učiteljske i nastavničke studije. 
Rektorski zbor je jednoglasno prihvatio prijedlog Predsjednice rektorskog zbora i donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
1. Rektorski zbor podržava inicijativu Učiteljske akademije u Zagrebu prema kojem obrazovanje 
učitelja stranih jezika za cjelokupnu osnovnu školu izvode Učiteljska akademija odnosno 
visoke učiteljske škole i Filozofski fakulteti. 
2. Rektorski zbor predlaže da raspravu o inicijativi  navedenoj u točki 1. ovog Zaključka 
provede Zajedničko povjerenstvo Rektorskog zbora za učiteljske i nastavničke studije. 
  
6.7.  Razvojna radna mjesta 
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da su u skladu sa odobrenim kvotama sveučilišta 
raspisala natječaje za izbor nastavnika na razvojna radna mjesta, te je postavila pitanje posebnih 
suglasnosti Ministarstva koje su se izdavale za svako pojedinačno reformsko radno mjesto fakultetima 
nakon provedenog postupka izbora i zaključivanja ugovora o radu. Predložila je prof. dr. sc. 
Slobodanu Uzelcu da se o istome očituje Ministarstvo kako bi pravovremeno sveučilišta izvijestila 
fakulteta o postupanju u provedbi postupka zapošljavanja novih nastavnika. 
6.8.       Rektorska konferencija Alpe-Adria  
Predsjednica Rektorskog zbora je izvijestila da se sljedeće godine predsjedateljstvo Rektorska 
konferencija Alpe-Adria preuzima Hrvatska te je predložila da predsjedatelj Rektorske konferencije 
Alpe-Adria bude Sveučilištu u Zadru, što je prihvaćeno. 
6.9.       Drugi hrvatski seminar o Bolonjskom procesu 
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš izvijestio je članove Rektorskog zbora da 13. i 14. svibnja 2005. godine 
održava Drugi hrvatski seminar o Bolonjskom procesu u organizaciji Tempus projekta „Hrvatska grupa 
za promicanje Bolonjskog procesa, Tempus projekta „Financijsko upravljanje hrvatskim sveučilištima, 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Sveučilišta u Splitu i pozvao sve nazočne da sudjeluju  na 
Drugom hrvatskom seminaru o Bolonjskom procesu. 
6.10.    Upisne kvote 
Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov predložio je da Rektorski zbor na sljedećoj sjednici provede raspravu 
o upisnim kvotama za akademsku 2005/2006. godinu, posebno je potrebno definirati definiciju kvota 
za dijasporu, uvrštavanje u rang list studenta iz dijaspore-zajedničke, posebne rang liste i sl.. Isto tako 
je istaknuo da je potrebno da sveučilišta pripreme tekst natječaja za upis studenata u akademsku 
2005/2006. godinu. Osim toga smatra da potrebno pripremiti javnost vezano za provedbu razredbenih 
postupaka odnosno utvrñivanja upisne kvote nakon dobivanja dopusnica za studijske programe. 
6.11.    Poslijediplomski studiji 
Predsjednica Rektorskog zbora predložila je Rektorskom zboru pomicanje roka za dostavljanje 
studijskih programa poslijediplomskih studija s 1. lipnja 2005. godine na 1. listopada 2005. godine. Isto 
tako je istaknula da sveučilišta na kojima su pojedini fakulteti  pripremili nove studijske programe za 
poslijediplomske studije upute ih putem Ministarstva Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje u 
postupak recenziranja. 
Rektorski zbor je jednoglasno prihvatio prijedlog i donio sljedeći 
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1. Rektorski zbor predlaže da prijedlozi novih studijskih programa za poslijediplomske studije 
dostave najkasnije do 1. listopada 2005. godine. 
2. Sveučilišta odnosno fakulteti koji su pripremili nove prijedloge studijskih programa za 
poslijediplomske studije mogu putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa dostaviti 
Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje studijske programe prije roka utvrñenog u točki 1. 
ovog Zaključka. 
  
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se članovima Rektorskog zbora, gospodinu Državnom 
tajniku prof. dr. sc. Slobodanu Uzelcu, gospoñi tajnici Stanislavi Rogić i svim nazočnima  na 
sudjelovanju u radu 7. sjednice Rektorskog zbora i zaključila sjednicu u 15. sati. 
  
  
Predsjednica Rektorskog zbora 
Prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik 
 
Zapisnik sastavila      
Zdenka Barišić, dipl. iur.     
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