
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
REKTORSKI ZBOR 
  

  
Z A P I S N I K 

5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini održane 22. ožujka 2005. 
godine u središnjoj biskupiskoj knjižnici Teologije u ðakovu, 

Petra Preradovića 17 s početkom u 13.30 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.       akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci 
3.       prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu 
4.       prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru 
5.       prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku 
6.       prof. dr. sc. Mladen Havelka, dekan Visoke zdravstvene škole u Zagrebu, predstavnik Vijeća 

veleučilišta i visokih škola 
  
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
 
1.       doc. dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa 
2.       prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje 
3.       prof. dr. sc. Juraj Božičević, državni tajnik za znanost 
4.       dr. sc. Zrinka Kovačević, pomoćnica Ministra za visoko obrazovanje  
5.       Stipe Mamić,dip. oec. pomoćnik Ministra za financije 
6.       Stanislava Rogić, dipl. oec. tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
7.       Ivana Hajsan, dipl. iur.  načelnica Odjela za normativne poslove 
  
Nazočni predstavici nacionalnih tijela i ustanova: 
 
1.       prof. dr. sc. Antonije Dulčić, predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje  
2.       prof. dr. sc. Marija Ivezić, predsjednica Nacionalnog vijeća za znanost 
3.       prof. dr. sc. Jasmina Havranek, privremena ravnateljica Agencije za znanost i  visoko 

obrazovanje 
  
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. Pero Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 
5.       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.       prof. dr. sc. Dragomir Krumes, prorektor Sveučiliša J. J. Strossmayera u Osijeku 
8.       prof. dr. sc. Frano Ljubić, rektor Sveučilišta u Mostaru 
9.       prof. dr. sc. Dragutin Ščap, rektor Tehničkog veleučilišta u Zagrebu 
10.     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 5. sjednicu Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. 
godini, pozdravila sve članove Rektorskog zbora, gospodina Ministra i  predstavnike Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa, predsjednike nacionalnih vijeća za visoko obrazovanje i znanost, te 
privremenu ravnateljicu Agencije za znanost i visoko obrazovanje i sve nazočne na sjednici 
Rektorskog zbora te predstavnike medija. U uvodnom dijelu sjednice Predsjednica Rektorskog zbora 
posebno se zahvalila prof. dr. sc. Nikoli Doganu, predstojniku Teologije u ðakovu koji je omogućio da 
se sjednica Rektorskog zbora održi na Teologiji u ðakovu i na programu posjete ðakovačkoj i 



srijemskoj biskupiji i predložila da se prof. dr. sc. Nikola Dogan u ime Teologije u ðakovu pozdravi 
nazočne. Prof. dr. sc. Nikola Dogan je pozdravio sve nazočne i ukratko ih upoznao s radom Teologije 
u ðakovu.i postupkom osnivanja Katoličko-bogoslovnog fakulteta u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku. 
Nakon toga Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da rad sjednice traje do 14.30 sati , a nakon 
sjednice Rektorskog zbora predložila je da predstavnike medije izvijeste o odlukama i zaključcima 
Rektorskog zbora gospodin Ministar i Predsjednica Rektorskog zbora, što je prihvaćeno. Isto tako 
Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da se sljedeća sjednica Rektorskog zbora održi 12. 
travnja 2005. u Zagrebu, kada su rektori pozvani na prijem kog gospodina Stipe Mesića, predsjednika 
Republike Hrvatske. Rektorski zbor je jednoglasno podržao prijedlog Predsjednice Rektorskog zbora i 
sljedeća 6. sjednica Rektorskog zbor održat će se 12. travnja 2005. godine u Zagrebu s početkom u 
10 sati. 
Nakon toga Rektorica je predložila da u uvodnom dijelu sjednice g. Ministar izvijesti članove 
Rektorskog zbora o radu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa na provedbi reforme visokog 
obrazovanja. 
G. Ministar je pozdravio sve nazočne na sjednici Rektorskog zbora i zahvalio se gospoñi predsjednici 
Rektorskog zbora na organizaciji programa posjete ðakovačkoj i srijemskoj biskupiji i Teologiji u 
ðakovu. Zatim je posebno istako da se zahvaljuje svim članovima Rektorskog zbor i cjelokupnoj 
hrvatskoj akademskoj zajednici na postignutom konsenzusu u provedbi Bolonjskog procesa u visokom 
obrazovanju. Izrada prijedloga novih studijskih programa  je u tijeku i prilagodba Bolonjskom procesu 
odvija se u skladu sa utvrñenom zajedničkom dinamikom Rektorskog zbora, Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. Isto tako je istaknuo da je posebno 
zadovoljan sa suglasjem u akademskoj zajednici za provedbu Bolonjskog procesa. Ministarstvo se 
pripremilo i to posebno kadrovski i informatički za realizaciju procesa prilagodbe Bolonjskom procesu i 
prema utvrñenoj shemi postupka prijave, recenziranja i izdavanja dopusnica, cijeli postupak trebao bi 
se završiti 1. lipnja 2005. godine. 
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se gospodinu Ministru i  predložila sljedeći 

  
d n e v n i   r e d : 

  
1. Prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini od 8.  
    veljače 2005. 
2. Financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini 
3. Upisna politika  
4. Vanjska suradnja na visokim učilištima 
5. Različito 
  
Predloženi dnevni red  jednoglasno je prihvaćen. 
  
1. Prihvaćanje zapisnika 4. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini od 8. 
veljače 2005. 
  
Predsjednica Rektorskog zbora ukratko je izvijestila članove Rektorskog zbora o realizaciji odluka i 
zaključaka 4. sjednice Rektorskog zbora od 8. veljače 2005. 
  
Odluka o raspodjeli novih razvojnih radnih mjesta u visokom obrazovanju u 2005. godini 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da  je Odluka o raspodjeli novih 
razvojnih radnih mjesta u visokom obrazovanju u 2005. godini dostavljena Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i športa te da je Ministarstvo 21. ožujka 2005. godine izdalo suglasnost na Odluku 
Rektorskog zbora o raspodjeli novih razvojnih radnih mjesta u visoko obrazovanju u 2005. godini. Isto 
tako Predsjednica Rektorskog zbora je  naglasila da u skladu s točkom II. Odluke Rektorskog zbora  
prema utvrñenoj raspodjeli novih razvojnih radnih mjesta senati sveučilišta  obvezeni su donijeti 
odluke o raspodjeli novih razvojnih radnih mjesta u okviru odobrene kvote. U skladu s točkom III. 
Odluke Rektorskog zbora raspodjelu razvojnih radnih mjesta za veleučilišta i visoke škole na temelju 
utvrñene kvote donijet će Vijeće veleučilišta i visokih škola. 
Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak istako je u okviru ove toče primjedbe na tekst Zapisnika koje se odnose na 
rad Povjerenstva Rektorskog zbora te je predložio da se tekst Zapisnika koji glasi „ Predsjednica 
Rektorskog zbora je istaknula da je u suradnji s članovima Povjerenstva Rektorskog zbora prof. dr. sc. 
Ivanom Pavićem i prof. dr. sc. Mladenom Havelkom utvrñen prijedlog raspodjele razvojnih radnih 



mjesta te je isti dostavljen prof. dr. sc. Tihomiru Hunjaku, meñutim nije dobila povratnu informaciju od 
profesora Hunjaka i nakon toga je otvorila raspravu“ briše iz Zapisnika, što je prihvaćeno. 
Akademik Daniel Rukavina postavio je pitanje novih razvojnih radnih mjesta na medicinskim 
fakultetima i to kumulativnog radnog odnosa, što treba posebno navesti u Odluci Rektorskog zbora s 
obzirom na ranije utvrñene zaključke Rektorskog zbora o radnim mjestima u kumulativnom radnom 
odnosu na medicinskim fakultetima. 
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da senati sveučilišta u okviru odobrene kvote trebaju 
utvrditi radna mjesta u kumulativnom radnom odnosu za nastavnike medicinskih fakulteta, što je 
prihvaćeno. 
  
Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje docenta 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove rektorskog zbora da je Odluka o obliku i načinu 
provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje koja je sastavi dio Odluke 
Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 
znanstveno-nastavna zvanja zajedno sa odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu 
nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko nastavna i nastavna zvanja upućena 
Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje za izdavanje suglasnosti u skladu sa Zakonom o 
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 
  
Odluka Rektorskog zbora o rasporedu provedbe razredbenog postupka za akademsku 
2005/2006. godinu 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je izvijestila članove Rektorskog zbora da je Odluka o rasporedu 
provedbe razredbenog postupka za akademsku 2005/2006. godinu dostavljena svim članovima 
Rektorskog zbora i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. 
  
Upute za izradu studijskih programa poslijediplomskih studija i Zaključak Rektorskog zbora o 
izradi cjelovitih studijskih programa do 1. travnja 2005. godine. 
Upute za izradu studijskih programa poslijediplomskih studija dostavljene su članovima rektorskog 
zbora i Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje. Zaključak je prihvaćen i postupak upućivanja 
studijskih programa i vrednovanja realizirat će se prema utvrñenoj dinamici Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje 
  
Zaključak Rektorskog zbora o cijeni troškova postupka vrednovanja inozemnih visokoškolskih 
kvalifikacija 
  
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac je istako da se unose izmjena u tekstu Zapisnika i Zaključka Rektorskog 
zbora koja glasi: 
  
„Rektorski zbor predlaže da cijena troškova postupka vrednovanja inozemnih visokoškolskih 
kvalifikacija iznosi najviše do 1.000,00 (slovima: tisuću kuna)“ 
  
Primjedba prof. dr. sc. Slobodana Uzelca je jednoglasno prihvaćena i ispravit će se u tekstu Zapisnika. 
  
Financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da će se o financiranju i zaključcima Rektorskog zbora 
raspravljati u okviru točke 2. dnevnog reda. 
  
Zapošljavanje znanstvenika-povratnika iz inozemstva na sveučilištima 

  
Predsjednica Rektorskog zbora  je naglasila da je da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u 
skladu s Preporukom Rektorskog zbora donijelo Odluku o posebnom načinu zapošljavanja 
znanstvenika-povratnika iz inozemstva i osječko Sveučilište je u skladu sa Odlukom Ministarstva 
realiziralo jedno radno mjesto za zapošljavanje znanstvenika povratnika iz inozemstva. 
  
Provedba postupka izbora u zvanja 
  



Zaključak Rektorskog zbora o provedbi postupka izbora postupak izbora u znanstvena, znanstveno-
nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna i suradnička zvanja i odgovarajuća radna mjesta provodi se 
za odgovarajuće znanstveno područje, znanstveno polje i znanstvenu granu i odgovarajuće radno 
mjesto u sustavu visokog obrazovanja i to na način da se kod raspisivanja natječaja navede 
znanstveno područje, znanstveno polje i znanstvenu granu i odgovarajuće radno mjesto u skladu sa 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju bez navoñenja nastavnog predmeta je 
dostavljen Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, članovima Rektorskog zbora i matičnim 
povjerenstvima. 
Akademik Daniel Rukavina predložio da se o Zaključku Rektorskog zbora očituje Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa i očitovanje dostavi svim sveučilištima, što je prihvaćeno. 
Prof. dr. sc. Ivan Pavić postavio je pitanje o načinu dostavljanja Zaključka Rektorskog zbora odnosno 
je li Zaključak upućen sveučilištima ili svim visokim učilištima. 
Predsjednica Rektorskog zbora je naglasila da se svi zaključci i odluke Rektorskog zbora dostavljaju 
članovima Rektorskog zbora odnosno sveučilištima, a sveučilišta dostavljaju zaključke odnosno 
odluke svojim sastavnicama. 
Nakon toga Rektorski zbor je jednoglasno prihvatio Zapisnik sa 4. sjednice Rektorskog zbora  u 
akademskoj 2004/05. godini održane 8.veljače 2005. godine. 
  
2. Financiranje visokog obrazovanja u 2005. godini 
  
Predsjednica Rektorskog zbora je u uvodnom dijelu upoznala članove Rektorskog zbora o provedenim 
raspravama te  odlukama i zaključcima o financiranju u visokom obrazovanju sa sjednica Rektorskog 
zbora od 19. studenog 2004., izvanrednoj sjednici od  5. siječnja 2005. i na sjednicama od 18. siječnja 
i 8. veljače 2005. godine, što je dostavljeno u materijalima svim članovima Rektorskog zbora i nakon 
toga otvorila raspravu. 
U raspravi su sudjelovali: prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, g. Stipe Mamić, gña Stanislava Rogić, prof. dr. 
sc. Ivan Pavić, akademik Daniel Rukavina i Predsjednica Rektorskog zbora 
  
Odluka o osnovama financiranja visokog obrazovanja u akademskoj 2005/2006. godini 
  
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac upoznao je članove Rektorskog zbora sa Odlukom o osnovama 
financiranja visokog obrazovanja u akademskoj 2005/2006. godini koja je dostavljena svim članovima 
Rektorskog zbora i naglasio da je Odluka strateški dokument. 
Prof. dr. sc. Ivan  Pavić izvijestio je članove Rektorskog zbora da je održana u Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i športa 1. sjednica Povjerenstva za pripremu jedinstvenog modela financiranja 
sveučilišta (lump-sum) i u pripremi je inicijalni dokument za sveučilišta. 
Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da se u rad ovog Povjerenstvo uključi i imenovano 
zajedničko Povjerenstvo Rektorskog zbora i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa od 18. siječnja 
2005. odnosno da se u rad Povjerenstva uključe prof. dr. sc. Jože Perić, prorektor Sveučilišta u Rijeci i 
prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu uz prof. dr. sc. Ivana Pavića, rektora Sveučilišta 
u Splitu, gospodina Stipu Mamića, pomoćnika ministra za financije, prof . dr. sc. Tihomira Hunjaka, 
prorektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Željka Turkalja, prodekana Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku i gospoñu Stanislavu Rogić, tajnicu Ministarstva i nastavi s radom kao zajedničko 
Povjerenstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Rektorskog zbora za pripremu modela 
jedinstvenog financiranja sveučilišta (lump-sum), što je prihvaćeno. 
G. Stipe Mamić izvijestio je članove Rektorskog zbora da Povjerenstvo radi na pripremi lump-suma, 
meñutim potrebno je u dogovoru s Ministarstvom financija  još izvršiti pripreme za odreñivanje lump-
suma te utvrditi i dodatna sredstva financiranja. 
Gña Stanislava Rogić je istaknula da su pripremljene oduke za utrošena sredstva iz 20o4. godine i 
dostavit će se sveučilištima i visokim učilištima, meñutim postoje neizvršene obveze iz 2004, godine i 
za 2003. godinu prema potpisanim ugovorima. Isto tako je predložila da se neizvršene obveze plate u 
tri rate za ugovorene obveze i to u trećem, četvrtom i petom mjesecu. 
Predsjednica Rektorskog zbora predložila da se odluke iz 2004. godine dostave u roku od tri dana 
sveučilištima i da se za sjednicu 12. travnja  pripreme odluke za 2005. godinu i provede rasprava o 
financiranju u 2005. godini. 
Nakon toga Rektorski zbor je donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  



1.  Zajedničko Povjerenstvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Rektorskog zbora 
treba nastaviti s radom na pripremi jedinstvenog modela financiranja sveučilišta (lump-sum). 
2.  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa pripremit će za sjednicu Rektorskog zbora 12. 
travnja 2005. godine odluke o načinu financiranja sveučilišta u 2005. godini. 
3.  Stipe Mamić, pomoćnik ministra za financije pripremit će prezentaciju projekta spuštanja 
Državne riznice na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i uključivanje sveučilišta te 
financiranja visokog obrazovanja u 2005. godini i na sjednici Rektorskog zbora 12. travnja 
2005. godine izvijestiti članove Rektorskog zbora o terminu održavanja prezentacije. 
  
U okviru ove točke dnevnog reda  prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, predsjednik Povjerenstva Rektorskog 
zbora za pripremu i praćenje implementaciej Bolonjske deklaracije izvijestio je članove Rektorskog 
zbora o radu Povjerenstva koje je sa sjednice održane 18. ožujka 2005. godine uputilo Rektorskom 
zboru tri prijedloga koji se odnose na: 
  
1. Financijsku podršku uvoñenju novih studijskih programa 
2. Posjetu ekspertne evaluacijske skupine EUA 
3. Postupak evaluacije i akreditacije studijskih programa 
  
1. Financijska podršku uvoñenju novih studijskih programa 
  
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš je istaknuo da je Povjerenstvo utvrdilo da priprema i pokretanje novih 
studijskih programa iziskuju dodatne troškove visokih učilišta. Rad na izradi programa uključuje 
dodatni višemjesečni angažman, koji uvelike nadmašuje redovite obveze većeg broja znanstveno-
nastavnog i  nastavnog osoblja i osobito se intenzivirao u posljednjih nekoliko mjeseci. Nadalje, rad na 
pripremi programa uključuje specifične administrativno-tehničke, posebno informatičke i prevoditeljske, 
troškove. Očigledno je da će i u polaznoj fazi pokretanja programa u akademskoj godini 2005./2006. 
trebati uložiti dodatna sredstava kako bi se osigurali uvjeti potrebni za intenzivnije studije, što je jedna 
od osnovnih intencija obnovljenih i novih programa (veći broj studijskih grupa, intenzivniji rad sa 
studentima, bolja i svrhovitija informatička podrška, adekvatno osiguranje potrebne literature i ostalih 
nastavnih pomagala itd.). 
Povjerenstvo predlaže Rektorskom zboru da od Ministarstva zatraži pobližu specifikaciju plana 
realizacije tog dijela proračuna vezano za pripremu i pokretanje novih studijskih programa u 
nastavku ove proračunske godine. Njome bi se uzelo u obzir pokriće i dosadašnjih i tekućih 
troškova visokih učilišta i drugih sudionika u procesu. 
Predsjednica Rektorskog zbora se zahvalila prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu i predložila da se o prijedlogu 
Povjerenstva raspravi na sjednici Rektorskog zbora 12. travnja 2005. godine, što je prihvaćeno. 
  
2. Posjeta ekspertne evaluacijske skupine EUA 
  
U okviru ove točke prof. dr. sc. Aleksa bjeliš izvijstio je članove Rektorskog zbora da je Povjerenstvo je 
upoznato s polaznom inicijativom predsjednika Povjerenstva i državnog tajnika za visoko obrazovanje 
prof. Slobodana Uzelca te s odgovarajućim preliminarnim kontaktima prof. Bjeliša s glavnim tajnikom 
European University Association (EUA) gñom Lesley Wilson i njezinim suradnicima o mogućem 
posjetu ekspertne grupe Hrvatskoj. Svrha ovog posjeta bila bi analiza i izvješće o implementaciji 
Bolonjskog procesa, kako na pojedinim hrvatskim sveučilištima, tako i na nacionalnoj razini. Posjet bi 
se realizirao početkom svibnja, trajao bi okvirno jedan radni tjedan, obuhvatio bi boravak ekspertne 
skupine na nekolio sveučilišta i okončao se završnim skupom uz sudjelovanje predstavnika svih 
sveučilišta, MZOŠ-a, Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, Nacionalnog vijeća za znanost te 
Agencije za znanost i visoko obrazovanje. U sastavu grupe bili bi eksperti s recentnim iskustvima u 
implementaciji bolonjskog sustava u pojedinim europskom sveučilištima i zemljama. Eksperti bi bili 
odabrani i tako da mogu ocijeniti  uvoñenje novih studijskih programa u pojedinim znanstvenim i 
umjetničkim područjima. Treba napomenuti kako zadaća grupe ne bi bila evaluacija pojedinih 
programa, već cjelovitog sustava na pojedinim sveučilišta i u cijeloj zemlji, tj. ovaj bi evaluacijski posjet 
bio komplementaran evaluacijskom postupku koji će provoditi Nacionalno vijeće za visoko 
obrazovanje. U raspravi na sastanku Povjerenstva istaknuto je kako bi sveučilišta prije posjeta trebala 
prirediti samoanalize na osnovi pitanja i naputaka koje bi predložio Rektorski zbor. 
Povjerenstvo predlaže Rektorskom zboru da dade suglasnost na ovu inicijativu te da u suradnji 
s MZOŠ preuzme organizaciju posjeta ekspertne evaluacijske skupine EUA. 
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu i otvorila raspravu.  



U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, prof. dr. sc. Ivan Pavić, akademik Daniel 
Rukavina, prof. dr. sc. Frano Ljubić i Predsjednica Rektorskog zbora. 
Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio sljedeći 

  
Z A K L J U Č A K 

  
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za pripremu i praćenje implementacije Bolonjske  
deklaracije da Rektorski zbor u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa 
organizira posjetu ekspertne evaluacijske skupine EUA hrvatskim sveučilištima. 
  
3. Upisna politika 
  
U okviru ove točke dnevnog reda predsjednica Rektorskog zbora predložila je da prof. dr. sc. 
Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje i prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, predsjednik 
Povjerenstva  upoznaju članove Rektorskog zbora s postupkom evaluacije i akreditacije studijskih 
programa. 
Prof. dr. sc. Slobodan Uzelac upoznao je članove Rektorskog zbora s provedbenim planom 
evaluacijskog postupka i akreditacije studijskih programa u razdoblju  od početka travnja do početka 
lipnja 2005. godine. Posebno je istaknuo da je Ministarstvo imenovalo operativni stožer za studijske 
programe. Isto tako je upoznao članove Rektorskog zbora da u skladu s točkom 4 Uputa za 
sastavljanje prijedloga prediplomskih i diplomskih studijskih programa na važnost podataka o 
nastavnicima koji će sudjelovati u izvoñenju programa (točke 4.3. i 4.4.) te da je potrebno izvršiti 
analizu kadrovskog potencijala na sveučilištima. Senati prema prijedlogu visokih učilišta trebaju izraditi 
samoanalizu pojedinih studijskih programa.Ministarstvo priprema poseban informatički obrazac koi će 
dostaviti svim visokim učilištima koji se odnose na nastavnike i koja su visoka učilišta obvezna 
dostaviti senatima sveučilišta, a senati su obvezni izvršiti samoanlizu točke 4.Uputa koja se odnosi na 
nastavnike-nositelji kolegija, osobe koje sudjeluju u izvoñenju nastave, natavno opterećenje, vanjski 
suradnici i sl. i uputiti izvješće nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje. 
Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  je istaknuo da je o istom provedena rasprava na Povjerenstvu te 
Povjerenstvo predlaže Rektorskom zboru i Vijeću veleučilišta i visokih škola donošenje odluke koja bi 
obvezivala senate sveučilišta te vijeća veleučilišta i visokih škola na analizu  nastavničkih potencijala 
vezanih za podnesene prijedloge studijskih programa, napose radnoga statusa nositelja nastavnih 
predmeta, te na odgovarajuće usklañivanje konačnih prijedloga studijskih programa. Pobliže, potrebno 
je provesti sljedeće konkretne korake i utvrditi datume odgovarajućih rokova: 
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se prof. dr. sc. Slobodanu Uzelcu i prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu 
i otvorila raspravu. 
U raspravi su sudjelovali akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Slobodan 
Uzelac, prof. dr. sc. Antonije Dulčić, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, doc. Dr. sc. Dragan Primorac, ministar, 
prof. dr. sc. Pero Lučin i predsjednica Rektorskog zbora i nakon provedene rasprave rektorski zbor je 
jednoglasno prihvatio prijedlog Povjerenstva za pripremu i praćenje implementacije Bolonjske 
deklaracije i donio sljedeći 
  

Z A K L J U Č A K 
  
1. 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. 
2. 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 visokim školama), bilo korigiranjem početnih prijedloga 
studijskih programa. 
  
U okviru ove točke dnevnog reda redsjednica Rektorskog zbora je predložila da prof. dr. sc. Vjekoslav 
Jerolimov izvijesti o radu povjerenstava Rektorskog zbor za učiteljske i nastavničke studije. 
Prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov upoznao je članove Rektorskog zbora sa zaključcima  Povjerenstva 
Rektorskog zbora za nastavničke studije održanog 21. veljače 2005. u rektoratu Sveučilišta u Zagrebu 



1)  Kvalifikacija za predmetnu nastavu u školama se stječe isključivo petogodišnjim studijem 
na fakultetu matične struke. 
2)  Sadržaji prakse u školama, metodike koju izvodi struka, te pedagogije, psihologije i 
didaktike ne smiju se nuditi u prve tri godine studija. 
3)  Preporučuje se da se najviše jedan semestar izdvoji za praksu u školama, a najviše jedan za 
nastavne sadržaje (metodiku struke te blok obrazovnih predmeta). Preporuku o ukupno 60 
ECTS bodova treba shvatiti kao maksimum a ne kao obvezu. 
4)  Kompetencije predmetnih nastavnika pokrivaju nastavu u školama u dobi od 11 do 18 
godina (sadašnjeg 5. razreda osnovne škole na više), dok se za nastavu do navršene 10 godine 
života djeteta trebaju dodatno kvalificirati u obrazovnom ali ne i u stručnom dijelu. 
5)  Preporučuje se da se završenim prvostupnicima nastavničkih fakulteta omogući dopuna 
obrazovanja koja bi ih kvalificirala za razrednu nastavu. 

  
Zatim je prof. dr. sc. Vjekosalv Jerolimov izvijestio članove Rektorskog zbora sa zaključkom 
Povjerenstva Rektorskog zbora za nastavničke studije održanog 8. ožujka 2005. u rektoratu 
Sveučilišta u Rijeci. 
1.  Preporučuje se da se u suradnji s nadležnim ministarstvom pristupi osnivanju sveučilišnih 
centara za licenciranje predmetnih nastavnika, koji će biti osposobljeni organizirati licence u 
formi sveobuhvatnog realnog ispita, nezavisnog od postupka diplomiranja. 
2.  Nastavnički fakulteti trebaju uvesti sustav identifikacije srednjih škola iz kojih im pretežno 
dolaze dobri studenti, i pronaći načine da podržavaju rad nastavnika koji su za to zaslužni. 
3.  Nastavnički fakulteti trebaju voditi sustavnu brigu o trajnom obrazovanju predmetnih 
nastavnika, koje se na prikladan način verificira obnavljanjem licence. 
  
Nakon toga prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolomov izvijestio je o radu Povjerenstva Rektorskog zbora za 
donošenje prijedloga koncepta izobrazbe učitelja i odgajatelja od 16. ožujka 2005. koje je donijelo 
sljedeće zaključke: 
1.  U izvoñenju učiteljskog studija na prvo mjesto uvijek treba stavljati kvalitetu nastave i 
izvannastavnih aktivnosti. Napomena: Sintagma «učiteljski studij» obuhvaća izobrazbu 
odgojitelja i učitelja osnovne škole. 
2.  Prisutni su suglasni da se učiteljski studij treba izvoditi kao sveučilišni studij. 
3.  Studij za izobrazbu odgojitelja može ostati stručni studij do 2010. godine, ali treba stvarati 
uvjete da i taj studij što prije postane sveučilišni studij. 
4.  Postoji suglasnost da ne treba stvarati strogu granicu izmeñu razredne i predmetne nastave 
u osnovnoj školi. Zato je opravdano da visokoškolske ustanove koje dobiju pravo izvoñenja 
sveučilišnog učiteljskog studija mogu ustrojiti studijske grupe u kombinaciji razredna nastava i 
«B» studij (jedan nastavni predmet od posebne važnosti za osnovnu školu) 
5.  Studijske grupe spomenute pod ad.3 mogu biti prije svega deficitarne studijske grupe o   
čemu odlučuje Ministar znanosti, obrazovanja i športa. 
  
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se prof. dr. sc. Vjekoslavu Jerolimovu, predsjedniku 
povjerenstva na izvješću o radu Povjerenstva i otvorila raspravu. 
Prof. dr. sc. Antonije Dulčić, predsjednik nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje  upoznao je 
članove Rektorskog zbora sa dokumentom pod nazivom „Načela i preporuke za ustroj učiteljskih i 
nastavničkih studija u Republici Hrvatskoj „ koji je donijelo Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje 2. 
ožujka 2005. godine. Dokument sadrži načela za utvrñivanje kompetencije kod učiteljskih i 
nastavničkih studija, preporuke za ustroj studija za predškolski odgoj i razrednu nastavu i predmetnu 
nastavu, zatim dopunsko stjecanje kompetencija te preporuku ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
športa. Zatim je istaknuo da navedeni dokument obvezuje senate sveučilišta da predlože studijske 
programe za učiteljske i nastavničke studije prema predloženoj Preporuci. 
Predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da je Preporuka Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje 
prekasno upućena senatima sveučilišta s obzirom na činjenicu da visoke učiteljske škole i filozofski 
fakulteti predložili okvirne sheme studijskih programa koje su senati dostavili Ministarstvu i u tijeku je 
izrada cjelovitih programa u skladu sa prihvaćenim okvirnim shemama na senatima za učiteljske i 
nastavničke studije i otvorila raspravu. 
U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Vjekoslav Jerolimov, prof. dr. sc. Pero Lučin, prof. dr. sc. Mladen 
Havelka, akademik Daneil Rukavina, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš. 
Nakon provedene rasprave Rektorski zbor je donio sljedeći  
  

Z A K L J U Č A K 



1.  Dokument Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje pod nazivom „Načela i preporuke za 
ustroj učiteljskih i nastavničkih studija u Republici Hrvatskoj“ donijet je 2. ožujka 2005. godine 
i dostavljen 19. ožujka 2005. godine senatima i visokim učiteljskim škola, što je prekasno s 
obzirom na činjenicu da su senati sveučilišta do 15. veljače 2005. godine dostavili prijedloge 
okvirnih shema studijskih programa za učiteljske i nastavničke studije  Ministarstvu znanosti, 
obrazovanja i športa  i u tijeku je izrada cjelovitih studijskih programa prema dostavljenom 
prijedlogu okvirnih shema studijskih programa. 
2.  Rektorski zbor predlaže da se organizira zajednički sastanak predstavnika Ministarstva, 
Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i Nacionalnog vijeća za znanost te predstavnika 
Rektorskog zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola i to u sastavu: 
prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje, 
prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik, predsjednica Rektorskog zbora 
prof. dr. sc. Antonije Dulčić, predsjednik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje 
prof. dr. sc. Marija Ivezić, predsjednica nacionalnog vijeća za znanost 
prof. dr. sc. Mladen Havelka, predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola 
3. Na zajedničkom sastanku imenovanih predstavnika Ministarstva, Rektorskog Zbora, 
nacionalnih vijeća i vijeća veleučilišta i visokih škola navedenih u točki 2. ovog Zaključka 
razmotrio bi se ustroj učiteljskih studija u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju i utvrñenim rokovima za izvedbu stručnih studija te pravnu integraciju 
sveučilišta. 
  
4. Vanjska suradnja na visokim učilištima 
  
U okviru ove točke dnevnog reda Predsjednica Rektorskog zbora je predložila da se posebno raspravi 
o pitanju plaćanja vanjske suradnje te je predložila da gospoña Stanislava Rogić izvijesti članove 
Rektorskog zbora. 
Gospoña Stanislava Rogić izvijestila je članove Rektorskog zbora da je Ministarstvo zatražilo izvješće 
o realizaciji vanjske suradnje u zimskom semestru i u pripremi je obračun isplate vanjske suradnje na 
visokim učilištima prema dostavljenom izvješću za zimski semestar. 
Nakon toga je provedena rasprava o vanjskim suradnicima na visokim učilištima u kojoj su sudjelovali: 
prof. dr. sc. Ivan Pavić, prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, akademik Daniel Rukavina, gospoña Stanislava 
Rogić i Predsjednica Rektorskog zbora. 
Predsjednica Rektorskog zbora posebno je istaknula da angažiranje vanjskih suradnika u nastavi je 
potrebno uskladiti prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanu i statutima 
sveučilišta te je članovima Rektorskog zbora dostavila dokument pod nazivom „Vjerodostojno 
tumačenje o sudjelovanju vanjskih suradnika u izvoñenju nastave na sveučilišnim i stručnim studijima 
na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku“ koji je donio Senat  14. veljače 2005. godine  te je 
predložila da Rektorski zbor na temelju analize na svakom pojedinom sveučilištu na sljedećim 
sjednicama provede posebnu raspravu o vanjskoj suradnji i dostavi zaključke Ministarstvu, što je 
prihvaćeno. 
  
5.1.   Doktorski studij „Povijest stanovništva“ koje je dostavilo Sveučilište u Dubrovniku i 
zaključak Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 11. veljače  2005. godine. 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je Sveučilište u Dubrovniku 
dostavilo Zaključak Nacionalnog vijeća i očitovanje o navedenom doktorskom studiju. Meñutim, 
predsjednica Rektorskog zbora je istaknula da u nadležnosti Rektorskog zbora nisu doktorski studiji i 
ne može se raspravljati o navedenom predmetu, što je prihvaćeno. 
  
  
5.2.   Prijedlog za donošenje jedinstvenog stava o tretmanu nastave tjelovježbe na 
sveučilištima 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je Prijedlog za donošenje 
jedinstvenog stava o tretmanu tjelovježbe dostavio prof. dr. sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu i 
otvorila raspravu. 
U raspravi su sudjelovali prof. dr. sc. Ivan Pavić, akademik Daniel Rukavina, prof. dr. sc. Damir Magaš 
i Predsjednica Rektorskog zbora. 
Nakon rasprave zaključeno je da su studiji programi u izradi i da je pitanje nastave tjelesne i 
zdravstvene kulture različito riješeno na sveučilištima. obvezni predmet bez ECTS bodova, s 1 ECTS 



bodom. Isto tako zadarsko, riječko i osječko sveučilište posjetila je pomoćnica Ministra za šport 
Romana Caput-Jogunica i zaključeno je da se pitanje nastave tjelesne i zdravstvene kulture rješava u 
skladu sa realizacijom odgovarajućih prostornih uvjeta za izvoñenje nastave tjelesne i zdravstvene 
kulture na pojedinim sveučilištima, kao i pitanje športskih djelatnosti na sveučilištima. 
  
5.3.Sporazum dekana ekonomskih fakulteta hrvatskih sveučilišta od 24. veljače 2005. godine 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora o Sporazumu dekana 
ekonomskih fakulteta vezano za prevoñenje zatečenih akademskih naziva i stupnjeva u akademske 
nazive sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i ovaj Sporazum Rektorski 
zbor prima kao informaciju, a i istome potrebno je očitovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa. 
  
5.4. Imenovanje predstavnika Rektorskog zbora za člana Upravnog odbora Nacionalne zaklade 
za znanost 
  
Predsjednica Rektorskog zbora izvijestila je članove Rektorskog zbora da je  prof. dr. sc. Pero Lučin, 
predsjednik Upravnog odbora Nacionalne zaklade za znanost dostavio Rektorskom zboru obavijest da 
je prof. dr. sc. Ivo Babić, dosadašnji predstavnik Rektorskog zbora u Upravnom odboru zatražio 
razrješenje zbog radnih obveza. 
Rektorski zbor je prihvatio razrješenje prof. dr. sc. Ive Babića i jednoglasno donio sljedeću  
  

O D L U K U 
 
I. 

  
Rektorski zbor predlaže razrješenje prof. dr. sc. Ive Babića, člana Upravnog odbora Nacionalne 
zaklade za znanost kojeg je imenovao Hrvatski sabor na prijedlog Rektorskog zbora 
  

II. 
  
Za predstavnika Rektorskog zbora u Upravnom odboru Nacionalne zaklade za znanost 
predlaže se Hrvatskom saboru imenovanje prof. dr. sc. Željka Dujića, prorektora Sveučilišta u 
Splitu. 
  
Predsjednica Rektorskog zbora zahvalila se svim članovima Rektorskog zbora, posebno gospodinu 
Ministru i nazočnim predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, predsjednicima 
nacionalnih vijeća, privremenoj ravnateljici Agencije za znanost i visoko obrazovanje i svim nazočnim 
na sudjelovanju u radu 5. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2004/2005. godini i zaključila 
sjednicu u 14.30 sati. 
  
  
Predsjednica Rektorskog zbora  
Prof. dr. sc. dr.h.c. Gordana Kralik 
 
Zapisnik sastavila      
Zdenka Barišić, dipl. iur.     
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