
REKTORSKI ZBOR 
 

Sveučilište u Dubrovniku  
Branitelja Dubrovnika 29 
20 000 Dubrovnik 

Ur. broj: RZ- 01-02-1500/ 2007 

U Dubrovniku, 4. srpnja 2007.  

S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K  
 
8. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2006./2007. godini, održane 29. lipnja 
2007. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29,  s početkom u 
10,00 sati. 

Nazočni članovi Rektorskog zbora: 
1. prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, 
2. akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci, 
3. prof. dr. sc. dr. h. c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku, 
4. prof. dr. sc. Igor Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu (za rektora prof. dr. sc. Ivana 

Pavića), 
5.  prof. dr. sc. Damir Magaš, rektor Sveučilišta u Zadru, 
6. prof. dr. sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, predsjednik 

Rektorskog zbora, 
7. prof. dr. sc. Marčelo Dujanić, privremeni rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
1. prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje, 
2. dr. sc. Andrea Tomljenović, pomoćnica ministra za znanost 
3. Stanislava Rogić, dipl. oec, tajnica Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, 

Ostali nazočni: 
1. prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru, 
2. prof. dr. sc. Branko Rafajac, predstavnik Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje 
3.  Valentina Bulić, studentica, predsjednica Hrvatskog studentskog zbora, 
4.  Krešimir Bašić, student, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
5.  Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 
6.  Dalibor Ivušić, dipl. iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku, 
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7.  Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku. 
 
 
Rektor Mateo Milković, predsjednik RZ pozdravio je nazočne i obavijestio ih o 
zaprimljenim prijedlozima dopuna dnevnoga reda. 
 
 
Rektorski zbor jednoglasno je donio sljedeći 

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje skraćenog zapisnika sa 7. sjednice Rektorskog zbora održane 
23. svibnja 2007., 

2. Davanje suglasnosti na Poslovnik o radu predsjedništva hrvatskog 
studentskog zbora, 

3. Rasprava o dokumentima usvojenim na 45. sjednici Nacionalnog vijeća za 
visoko obrazovanje u vezi s vrednovanjem visokih učilišta, 

4. Poslijediplomski specijalistički doktorski studijski programi na 
sveučilištima – izdane dopusnice i tijek evaluacije, 

5. Informacija o odlukama senata sveučilišta u vezi s provedbom Odluke o 
postupku izmjena i dopuna odobrenih studijskih programa koju je donijelo 
NVVO, 

6. Informacija o odlukama senata sveučilišta u vezi s Preporukom za 
određivanje prava redovitih studenata koju je donijelo Nacionalno vijeće za 
visoko obrazovanje, 

7. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim 
područjima, poljima i granama, 

8. Informacija o dodjeli znanstvenih novaka sveučilištima, 
9. Preporuka Rektorskog zbora glede racionalnog korištenja prostorom i 

znanstveno-nastavnom opremom na hrvatskim javnim učilištima, 
10. Prijedlog razvoja informatičkog sustava MOZVAG – II. faza – „Praćenje 

provedbe Bolonjskog procesa“, 
11. Razno: 

a) Troškovi školarina poslijediplomskih doktorskih studija, 
b) Mišljenje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 
c) Dopis ACMT iz Dubrovnika, 
d) Utvrđivanje datuma 9. Sjednice Rektorskog zbora. 

 
 
Ad.1 Rektor Damir Magaš predložio je da se u točki 2. dnevnog reda skraćenog 
zapisnika sa 7. sjednice RZ od 23. svibnja 2007. unese ispravak u vezi s raspravom 
predstavnika studenata Marina Bakše, a koji je istakao „da su studentska prehrana i 
studentski standard zadarskih studenata svojom kvalitetom jednaki kao i u ostalim 
studentskim središtima“.  
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Također, rektor Damir Magaš je predložio da se podtočka 4. točke 8. dnevnog reda, 
dopuni zahtjevom Sveučilišta u Zadru kojim se od Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa traži hitno rješenje pitanja obavljanja stručne terenske nastave da bi se profesori, 
koji takvu nastavu obavljaju, oslobodlili neugodnosti i odgovornosti da nedopušteno 
obavljaju djelatnost turističkih vodiča. 
 
 
Rektor Mateo Milkković obavijestio je nazočne o sklapanju I. Dodatka ugovora o 
odobravanju stambenih kredita zaposlenima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 
kojim se osnovni ugovor nadopunjuje na način da se zaposlenicima-korisnicima kredita, 
osim kredita uz vlautnu klauzulu, pruža mogućnost dobivanja stambenog kredita i u 
kunama. 
 
 
Rektorski zbor jednoglasno je donio  
 

Zaključak 
 

Prihvaća se skraćeni zapisnik sa 7. sjednice Rektorskog zbora koja je 
održana 23. svibnja 2007. u Osijeku s predloženim dopunama točake 2. i 8. 
dnevnog reda. 
 
 
U okviru ove točke dnevnog reda rektor Mateo Milković izvijestio je da su izvršeni svi 
zaključci doneseni na prethodnoj sjednici Rektorskog zbora.  
 
 
Ad. 2 Predsjednik Rektorskog zbora utvrdio je da je člankom 38. Zakona o studentskim 
zborovima („Narodne novine“ br. 139/97) propisano da Predsjedništvo hrvatskih 
studentskih zborova donosi poslovnik o radu, uz suglasnost Rektorskog zbora.  
 
 
Rektorski zbor jednoglasno je donio  
 

Zaključak 
 
 Daje se suglasnost na Poslovnik o radu predsjedništva Hrvatskog 
studentskog zbora kojega je donijelo Predsjedništvo hrvatskog studentskog 
zbora na svojoj 4. sjednici održanoj 23. travnja 2007. 
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Ad. 3 Nakon izvješća koje je podnio prof. dr. sc. Branko Rafajac, provedena je rasprava 
u kojoj su sudjelovali svi rektori i prorektori. 
 
Rektorski zbor jednoglasno je donio 
 

Mišljenje 
o dokumentima za vrednovanje visokih učilišta 

 
I. Rektorski zbor daje pozitivno mišljenje o: 
 

1. Uputama za sastavljanje Samoanalize visokih učilišta u sastavu sveučilišta, 
2. Uputama za sastavljanje Tablica za samoanalizu visokog učilišta u sustavu    

sveučilišta, 
3. Postupku vrednovanja visokih učilišta, 
4. Kriterijima za vrednovanje visokih učilišta u sastavu sveučilišta, 
koji su usvojeni na 45. sjednici Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje. 

 
II. Radi temeljite pripreme svih sveučilišta i njihovih sastavnica koje će 

proći postupak vrednovanja, Rektorski zbor traži da se Plan vrednovanja visokih 
učilišta kojim su utvrđeni rokovi u kojima će se provesti postupak njihovoga 
vrednovanja, pravodobno dostavi, u pisanom obliku, svim sveučilištima. 

 
III. Rektorski zbor preporuča da Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje i 

Nacionalno vijeće za znanost, sukladno svojim ovlastima, postupak vrednovanja 
visokih učilišta provode usklađeno i istovremeno. 
 
 
Ad.4. Nakon prezentacije prof. dr. sc. Branka Rafajca, predstavnika NVVO-a i rasprave 
o stanju poslijediplomskih specijalističkih studija i doktorskih studijskih programa u kojoj 
su sudjelovali prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje i svi 
rektori, Rektorski zbor jednoglasno je donio  
 

Zaključak 
 

Rektorski zbor utvrđuje da je: 
 

- završeno prijelazno razdoblje u kojemu je izvedba poslijediplomskih 
specijalističkih studija i doktorskih studijskih programa mogla otpočeti 
temeljem suglasnosti sveučilišnih senata, 

- izvedba poslijediplomskih specijalističkih studija i doktorskih studijskih 
programa ubuduće moguća isključivo nakon ishođenja dopusnice od 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. 
 
Rektorski zbor predlaže da: 
 

- Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i/ili Nacionalno vijeće za visoko 
obrazovanje svim sveučilištima dostavi/e pisano izvješće o stanju 
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poslijediplomskih specijalističkih studija i doktorskih studijskih programa 
(izdane dopusnice, tijek evaluacije i sl.), 

- na temelju dostavljenog izvješća sva sveučilišta, bez odgode, utvrde 
obvezne rokove radi usklađenja njihovih poslijediplomskih specijalističkih 
studija i doktorskih studijskih programa s uvjetima i po postupku 
propisanima Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za 
ishođenje dopusnice. 

 
 
Ad 5. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi rektori, Rektorski zbor jednoglasno je 
donio  
 

Zaključak 
 
 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dostavit će svim sveučilištima 
potpisanu uputu u vezi s provedbom Odluke o postupku izmjena i dopuna 
odobrenih studijskih programa koju je donijelo Nacionalo vijeće za visoko 
obrazovanje. 
 
 
Ad 6. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi rektori, Rektorski zbor jednoglasno je 
donio  
 

Zaključak 
 
 Senati svih sveučilišta prihvatili su Preporuku za određivanje prava 
redovitih studenata zajamčenih člankom 88. stavcima 3. i 4. Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju. 
 
 
Ad 7. Rektorski zbor jednoglasno je donio 
 

Zaključak 
 
 Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim 
područjima, poljima i granama raspravit će se na sljedećoj sjednici Rektorskog 
zbora. 
 
 
Ad 8. Nakon izvješća dr. sc. Andree Tomljenović, pomoćnice ministra za znanost i 
rasprave o dodjeli znanstvenih novaka sveučilištima u kojoj su sudjelovali: državni tajnik 
za visoko obrazovanje prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, Stanislava Rogić, tajnica MZOŠ i 
svi rektori, Rektorski zbor jednoglasno je donio  
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Zaključak 
 
 Mišljenje je Rektorskog zbora da je dodjela znanstvenih novaka 
sveučilištima zajednički interes za djelovanje i razvoj sveučilišta. 
 
 Rektorski zbor preporuča Ministarstvu zanosti, obrazovanja i športa 
promjenu stvarnih i zakonskih uvjeta radi većeg uključivanja znanstvenih novaka 
u nastavu. 
 
 Rektorski zbor traži od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i 
Nacionalnog vijeća za znanost da za slijedeću sjednicu Rektorskog zbora svim 
sveučilištima dostavi pisani pregled/popis odobrenih znanstvenih novaka i njihov 
raspored po sveučilištima i institutima. 
 
 
Ad 9. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi rektori, Rektorski zbor jednoglasno je 
donio  
 

Zaključak 
 
 Rektorski zbor podržava racionalno korištenje prostorom i znanstveno-
nastavnom opremom kroz izgradnju kampusa u svim sveučilišnim gradovima, a u 
skladu s važećim standardima. 
 
 
Ad 10. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi rektori, Rektorski zbor jednoglasno je 
donio  
 

Zaključak 
 

Rektorski zbor podržava razvoj informatičkog sustava MOZVAG – II. faza – 
Projekt: “Praćenje provedbe Bolonjskog procesa”. 
 
 
Ad 11. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi rektori, Rektorski zbor jednoglasno je 
donio slijedeće zaključke: 
 
a) Troškovi školarina poslijediplomskih doktorskih studija 
 

Zaključak 
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izradit će obrazce troškova 
školarina poslijediplomskih studija (sveučilišnih i specijalističkih) i dostaviti ih 
svim sveučilištima radi prikupljanja podataka.  

Sva sveučilišta će dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa 
pregled troškova školarina poslijediplomskih sveučilišnih studija svih nastavnika 
na tim studijima, a čije troškove snose sveučilišta. 
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b) Mišljenje Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli 
 

Zaključak 
 

Rektorski zbor prihvaća informaciju Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli o 
zakonitoj provedbi postupka za izbor u znanstveno-nastavno zvanje dr. sc. 
Desimira Boškovića. 
 
c) Priznanje diplome American College of Management and Technology iz 
Dubrovnika 
 

Zaključak 
 
 Rektorski zbor preporuča da American College of Management and 
Technology iz Dubrovnika svoj zahtjev u vezi s priznavanjem diploma uputi 
Nacionalnom ENIC/NARIC uredu u Zagrebu. 
 
d) 9. sjednica Rektorskog zbora 
 

Zaključak 
 

9. sjednica Rektorskog zbora održat će se u četvrtak, 27. rujna 2007., u 
Dubrovniku. 
 

Nakon iscrpljenog dnevnog reda daju se slijedeće  
 

obavijesti 
 

1. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ubrzat će zahtjev Sveučilišta 
J. J. Strossmayera u Osijeku o upisu nastavnika izabranih u umjetničko-nastavna 
zvanja u Upisnik znanstvenika; 

2. Prijedlog Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom 
stupnju je u saborskoj proceduri, pa se uskoro očekuje donošenje; 
 3. Sveučilište u Zagrebu dostavit će svim sveučilištima svoj prijedlog mjera 
za poticanje međunarodne razmjene; 
 4. Poslovi u vezi s realizacijom preuzimanja obračuna bruto plaća su skoro 
u cijelosti gotovi, a izvješće će se dati na slijedećoj sjednici Rektorskog zbora. 
 
Zaključeno u 14,30 sati. 

Predsjednik Rektorskog zbora:  
 
prof. dr. sc. Mateo Milković, v. r.  

Zapisnik sastavio: 
 
Dalibor Ivušić, dipl. iur. 


