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Rijeka, 26. listopada, 2007. 

 

Rektorski zbor 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

 

1.sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2007./2008. godini, održane 25. listopada 

2007. na Sveučilištu u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10,  

s početkom u 10.30 sati. 

 

Nazočni članovi Rektorskoga zbora: 

 

• prof.dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera u 

Osijeku, 

• prof.dr.sc. Ivan Pavić, rektor Sveučilišta u Splitu, 

• prof.dr.sc. Mateo Milković, rektor Sveučilišta u Dubrovniku, 

• prof.dr.sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru, 

• prof.dr.sc. Marčelo Dujanić, rektor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, 

• prof.dr.sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom 

Sveučilišta u Zagrebu, (u ime rektora prof.dr.sc. Alekse Bjeliša), 

• prof.dr.sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu (u ime 

rektora prof.dr.sc. Alekse Bjeliša), 

• akademik Daniel Rukavina, rektor Sveučilišta u Rijeci, predsjednik Rektorskoga 

zbora. 

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI • UNIVERSITY OF RIJEKA 
Trg braće Mažuranića 10 • 51000 Rijeka • Croatia 

Tel: (051) 406-500 • Fax: (051) 216-671; 216-091 
http://www.uniri.hr 

e-mail: ured@uniri.hr 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

 
 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 

 

• prof.dr.sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za visoko obrazovanje. 

 

Ostali nazočni: 

 

• prof.dr.sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru, 

• prof.dr.sc. Goran Kalogjera, prorektor za nastavu Sveučilišta u Rijeci, 

• prof.dr.sc. Pero Lučin, prorektor za opće poslove i poslijediplomske studije 

Sveučilišta u Rijeci, 

• Tomislav Čengić, predsjednik Studentskoga zbora Sveučilišta u Rijeci, 

• Zdenka Barišić, dipl.iur, glavna tajnica Sveučilišta  J.J. Strossmayera u Osijeku, 

• Antonella Lovrić, dipl.iur., glavna tajnica Sveučilišta u Zadru, 

• Dalibor Ivušić, dipl.iur., glavni tajnik Sveučilišta u Dubrovniku, 

• Branko Putica, dipl.iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku, 

• Roberta Hlača Mlinar, dipl.iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 

• Jagoda Lesica Ježina, dipl.oec., Služba za odnose s javnošću Sveučilišta u 

Rijeci, 

• Andrea Miočić, prof., stručni suradnik Sveučilišta u Rijeci. 

 

Rektor Daniel Rukavina, predsjednik Rektorskoga zbora u akademskoj 2007./2008. godini 

pozdravio je nazočne i zaželio im dobrodošlicu na Sveučilištu u Rijeci na kojemu će se 

tijekom ove akademske godine održavati sjednice Rektorskoga zbora. Predložio je da se 

prihvati rad na sjednicama na način da se uz tekuće točke dnevnoga reda svaki put 

odrade i teme iz cjeline: 

1. Bolonjski proces – provođenje II. faze, 

2. lump-sum financiranje Sveučilišta, 

3. mobilnost. 

 

Prije usvajanja dnevnoga reda predložio je da se točka 2. predloženog dnevnog reda 

raspravi na sljedećoj sjednici s obzirom da je tajnica MZOŠ-a gospođa Stanislava Rogić 

zbog bolesti spriječena prisustvovati današnjoj sjednici. Državni tajnik prof.dr.sc. 

Slobodan Uzelac naglasio je da MZOŠ nastoji  iznaći nedostatna sredstva za plaće u 

proračunu kao i da se na kraju mandata ove Vlade ne želi ostaviti ništa nejasno, odnosno 

da se proračunska godina nastoji korektno zaključiti. Prorektor Tonko Ćurko i rektorica 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

 
 

Gordana Kralik zamolili su da se rasprava o odgođenoj točki 2. svakako održi prije izbora, 

pa je usvojen prijedlog rektora Daniela Rukavine da se sljedeća sjednica Rektorskoga 

zbora održi 20. studenoga 2007. u 10.00 sati. 

Rektorski zbor jednoglasno je donio  

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s 9. sjednice Rektorskog zbora od 27. rujna 2007., 

2. Informacija o aktivnostima za sustavno rješavanje pitanja financiranja (MZOŠ): 

a) diplomskih studija, 

b) poslijediplomskih doktorskih studija,  

3. Osnivanje Povjerenstva za izradu prijedloga popisa akademskih i stručnih 

naziva i akademskih stupnjeva (prof.dr.sc. Slobodan Uzelac, državni tajnik za 

visoko obrazovanje, 

4. Informacija o organizaciji i provedbi izbora za studentske zborove  - provedba 

Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (rektori 

pojedinih sveučilišta i predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola), 

5. Provođenje II. faze bolonjskog procesa (uvodno izlaganje prof.dr.sc. Pero 

Lučin, prorektor za opće poslove Sveučilišta u Rijeci), 

6. Razno. 

 

Ad1. Rektorski zbor je jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se skraćeni zapisnik s 9. sjednice Rektorskoga zbora koja je održana 27. 

rujna 2007. u Dubrovniku. 

Rektor Daniel Rukavina je izvijestio članove Rektorskoga zbora da su izvršeni svi 

zaključci doneseni na 9. sjednici. Podsjeća da su rektori dužni dostaviti imena svojih 

predstavnika za formiranje zajedničkog povjerenstva za realizaciju programa 

mobilnosti studenata (Ad9), te moli za hitno postupanje. 

Rektor Ivan Pavić podsjeća da se uvrsti u dnevni red sljedeće sjednice, što se 

jednoglasno prihvatilo, raspravu o državnoj maturi i vrednovanju državne mature u 

provedbi razredbenih postupaka za upis na visoka učilišta. 

 

Ad2.  Nakon izlaganja državnog tajnika Rektorski je zbor jednoglasno donio sljedeće  

ZAKLJUČKE 
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a) država (MZOŠ) će financirati diplomske studije jednako kao što financira 

preddiplomske studije 

b) Rektorski zbor podržava nastojanja MZOŠ-a da država preuzme veću 

odgovornost za financiranje javnih instituta i javnih sveučilišta. 

Prilikom eventualnog rangiranja prioriteta u financiranju doktorskih studija 

MZOŠ će voditi računa o kadrovskim kapacitetima i regionalnom razvoju 

sveučilišta, a sveučilišta će se dogovarati s MZOŠ-em oko visine školarina za te 

doktorske studije. 

 

Ad 3. Državni tajnik je obavijestio rektore da je Rektorski zbor dužan izraditi popis 

akademskih naziva, akademskih stupnjeva i njihovih kratica, a u suradnji s Vijećem 

veleučilišta i visokih škola i popis stručnih naziva i njihovih kratica u roku od tri mjeseca 

od dana stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom 

stupnju (NN br.107/2007). 

Predložio je da rektorski zbor osnuje Povjerenstvo koje će za njega pripremiti prijedlog 

navedenih popisa. Rektorski zbor je donio  

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor imenuje Povjerenstvo u sastavu: 

1. rektor Ivan Pavić – predsjednik Povjerenstva, 

2. doc.dr.sc. Marko Petrak – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 

3. Darko Bošnjak – tajnik Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 

4. Velimir Rajković – dekan Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, 

5. Olga Šarlog Bavoljak, akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu, 

koje će izraditi prijedlog popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih  

kratica kao i prijedlog popisa stručnih naziva i njihovih kratica te popis odgovarajućih 

stručnih naziva i njihovih kratica iz članka 14 stavka 3 alineje 2 Zakona. 

 

Ad 4. Držani tajnik je podsjetio da su sveučilišta dužna u skladu s naputkom MZOŠ-a 

provesti aktivnosti usklađivanja svojih općih akata sa Zakonom o studentskom zboru i 

drugim studentskim organizacijama. Tomislav Čengić, predsjednik Studentskog zbora 

Sveučilišta u Rijeci zamolio je rektore da sva sveučilišta usklade međusobno svoje opće 

akte.  

Rektorski zbor jednoglasno je donio  

ZAKLJUČAK 
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Izbori za nove studentske predstavnike moraju biti završeni u ožujku 2008. godine. 

Glavni tajnici sveučilišta će zajedno izraditi usklađene opće akte sveučilišta sukladno 

novom Zakonu o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. 

 

Ad 5. Prorektor Pero Lučin u uvodnom je izlaganju rektorima prezentirao aktivnosti koje 

bi svi zajedno trebali sprovoditi u II. fazi bolonjskog procesa. Nakon rasprave u kojoj su 

sudjelovali svi rektori , Rektorski zbor je jednoglasno  donio 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se sljedeći akcijski plan za izvršenje II. faze bolonjskog procesa koji će svako 

sveučilište implementirati prema svojim specifičnostima: 

a. Analiza uspjeha upisanih studenata u I. ciklusu – broj studenata koji će 

moći upisati diplomski studij 2008./09. 

b. Plan mjera kojim će se osigurati potpora studentima III. godine 

preddiplomskih studija kako bi na vrijeme mogli steći 180 ECTS. 

c. Izmjene studijskih programa u izvedbenom dijelu: 

i.napredovanje kroz studij nakupljanjem ECTS kredita 

ii.utvrđivanje realnog radnog opterećenja studenata (ECTS priručnik) 

iii.smanjivanje radnog opterećenja u aktivnoj nastavi 

iv.puna primjena dodatka diplomi 

v.ocjenjivanje studenata kompatibilno s ECTS (izražavanje ostvarenih 

znanja, vještina i kompetencija) 

vi.   fleksibilni akademski profili 

d. Osiguravanje kvalitete 

i. završetak uspostavljanja studija (legislativni okvir i organizacijska 

struktura) 

ii. interna i eksterna evaluacija 

 

Ad 6. Rektor Daniel Rukavina utvrdio je da je nužno na svakoj drugoj sjednici Rektorskoga 

zbora raspraviti provedbu  II. faze bolonjskog procesa. Podsjetio je članove Rektorskoga 

zbora da će se sljedeća sjednica održati 20. studenoga 2007. u Rijeci. Obavijestio je 

rektore da u 13.15 sati imaju primanje kod župana Primorsko-goranske županije gosp. 

Zlatka Komadine, a potom i zajednički ručak s njim. 

 

Sjednica je završena u 13. sati 
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Zapisnik sastavila: 

Roberta Hlača Mlinar, dipl.iur. 

 

 

Predsjednik Rektorskoga zbora: 

Akademik Daniel Rukavina, v.r. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

