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Ur.broj: RZ-01-06/2007 

Rijeka, 22. studenoga, 2007. 

 

Rektorski zbor 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

 

2.sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2007./2008. godini, održane 20. 

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

s početkom u 10.00 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. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu,  

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

zbora. 

 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 

 

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

• Stanislava Rogić, dipl.oec, tajnica MZOŠ-a 

• Mr.sc. Željka Nenadić Tabak, načelnica odjela za studentski standard, MZOŠ 

• Natalija Zorić, tajnica državnog tajnika za obrazovanje 
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Ostali nazočni: 

 

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

• prof.dr.sc. Jože Perić, prorektor za financije Sveučilišta u Rijeci, 

• 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, 

• izv.prof.dr.sc. Petar Bezinović, Institut za društvena istraživanja, Centar za 

istraživanje i razvoj obrazovanja 

• Tomislav Čengić, predsjednik Studentskoga zbora Sveučilišta u Rijeci, 

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

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

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

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

 

Predsjednik Rektorskoga zbora akademik Daniel Rukavina otvorio je 2. sjednicu 

Rektorskoga zbora uz prijedlog za nadopunom dnevnoga reda na način da se predložena 

točka 3. dnevnoga reda odradi nakon svih točaka kao i da se doda nova točka 3. Program 

rada Povjerenstva za izradu prijedloga popisa akademskih i stručnih naziva i akademskih 

stupnjeva, a točka Razno da se podijeli na podtočke 

a) Informacija o raspisivanju natječaja za državne stipendije (mr.sc. Željka Nenadić 

Tabak, načelnica odjela za studentski standard, MZOŠ)  

b) Produženje roka za realizaciju subvencioniranih kredita u 2007. godini 

c) Primjedbe na prijedlog Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, 

poljima i granama 

d) Pripreme za upise u diplomske studije 

Rektorski je zbor jednoglasno donio sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s 1. sjednice Rektorskog zbora od 25. listopada 2007., 

2. Informacija o aktivnostima vezanim uz završetak poslovne godine 2007. te 

izradi privremenih financijskih planova sveučilišta za 2008. godinu (MZOŠ), 

3. Program rada Povjerenstva za izradu Prijedloga popisa akademskih i stručnih 

naziva i akademskih stupnjeva, 
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4. Razno 

a) Informacija o raspisivanju natječaja za državne stipendije (mr.sc. 

Željka Nenadić Tabak, načelnica odjela za studentski standard, MZOŠ), 

b) Produženje roka za realizaciju subvencioniranih kredita u 2007. godini, 

c) Primjedbe na prijedlog Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim 

područjima, poljima i granama, 

d) Pripreme za upise u diplomske studije, 

 

5. Državna matura u hrvatskim srednjim školama i upisna politika u visokom 

obrazovanju (dr.sc. Petar Bezinović). 

 

Ad1. Rektorski zbor je jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik s 1. sjednice Rektorskoga zbora koja je održana 25. listopada 

2007.  

 

Ad2.  Državni je tajnik izvijestio rektore da se u proteklom četverogodišnjem razdoblju 

napravio iskorak kakav smo svi željeli u visokom obrazovanju i znanosti i to na svim 

nivoima i planovima. Probijanje proračuna je posljedica upravo svih tih željenih iskoraka, 

stoga moramo zajednički opreznije voditi nove proračunske godine. 

Tajnica MZOŠ-a je naglasila da se u Ministarstvu intenzivno radi na pronalasku rješenja u 

probijanju proračuna. I proteklih je godina 11. mjesec donosio poteškoće u zatvaranju 

poslovne godine, ali je rješenje uvijek pronađeno. Poslovne odluke izradit će zajednički 

MZOŠ i sveučilišta. 

Nakon provedene rasprave Rektorski je zbor donio sljedeće 

ZAKLJUČKE 

a) Rektorski zbor izražava zadovoljstvo u naporima koje je MZOŠ uložilo u 

protekle četiri godine na iznalaženju sredstava za brojne aktivnosti u visokom 

obrazovanju i znanosti, što je rezultiralo povećanjem proračunskih sredstava 

za gotovo 50%. Rektorski zbor cijeni napor koji je prema obrazloženju 

državnoga tajnika i tajnice MZOŠ-a uložilo Ministarstvo u osiguravanje 

nedostatnih sredstava za plaće u ovoj proračunskoj godini. 

b) MZOŠ će dostaviti prijedlog poslovnih odluka sveučilištima do 1. prosinca 2008. 

godine. 
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c) MZOŠ će u siječnju na sjednici Rektorskoga zbora izvijestiti rektore o raspodjeli 

sredstava po svim sveučilištima i ostalim korisnicima proračuna MZOŠ-a. 

d) Za sljedeću sjednicu Rektorskoga zbora će se pripremiti prijedlog postupaka za 

prijenos obračuna plaća s MZOŠ-a na sveučilišta. 

 

Ad 3. Rektor Pavić izvijestio je rektore da se u dogovoru s predsjednikom Vijeća 

veleučilišta i visokih škola izradila aplikacija u koju će visoka učilišta unositi potrebne 

podatke putem online obrazaca u svrhu dobivanja popisa studija i pripadajućih 

akademskih i stručnih naziva i njihovih kratica. 

Rektorski je zbor jednoglasno  

ZAKLJUČIO 

Povjerenstvo Rektorskoga zbora zaduženo za izradu Prijedloga popisa akademskih i 

stručnih naziva i akademskog stupnja  će putem online obrazaca sakupiti sve podatke 

o studijima i pripadajućim akademskim i stručnim nazivima od visokih učilišta koje će 

obraditi stručne službe MZOŠ-a. Izrađeni Prijedlog popisa akademskih i stručnih 

naziva prije dostavljanja na usvajanje Rektorskome zboru Povjerenstvo će dostaviti 

senatima sveučilišta na očitovanje. Postupak zaprimanja popisa započet će najkasnije 

23. studenoga 2007. 

 

Ad 4a. Informacija o raspisivanju natječaja za državne stipendije dala je ukratko gospođa 

Željka Nenadić Tabak. 

Rektorski je zbor donio  

ZAKLJUČAK 

a) Sveučilišta će dostaviti pismeno očitovanje do 23. 11. 2007. na predloženi 

prijedlog raspodjele državnih stipendija za 2008. godinu redovitim 

studentima po sveučilištima te veleučilištima i visokim školama u 

akademskoj godini 2007./2008. 

b) Ministarstvo će pripremiti tekst natječaja koji će dostaviti Sveučilištima na 

suglasnost, a potom raspisati natječaj i provesti proceduru obrade i odabira 

kandidata. 

 

Ad 4b. Rektor Rukavina je izvijestio da je u tijeku rasprava o Prijedlogu pravilnika o 

znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama. Budući da primjedbe i 

sugestije stižu na Rektorski zbor, usvojen je sljedeći  

 

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


  

 
 

5

 

ZAKLJUČAK 

Sve prispjele primjedbe na Prijedlog pravilnika Rektorski će zbor proslijediti 

Nacionalnom vijeću za znanost i visoko obrazovanje. 

 

Ad 4c. Rektor Rukavina je podsjetio da rok za realizaciju subvencioniranih kredita ističe 

sa zadnjim danom ove kalendarske godine, no kako na određenim sveučilištima nisu 

obrađeni i zaključeni svi odobreni korisnici subvencioniranih kredita rektori su 

jednoglasno usvojili sljedeći  

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor traži od MZOŠ-a da se svi odobreni kreditni zahtjevi do 31. prosinca 

2007.  zaključno odobre i uvrste u kvotu subvencioniranih kredita za 2007. godinu. 

( Rektorski zbor traži od MZOŠ-a produljenje roka za realizaciju subvencioniranih 

kredita zaposlenicima sveučilišta do 31. siječnja 2008. godine.) 

 

Ad 4d. Rektor Rukavina je podsjetio ostale rektore da su na prošloj sjednici u sklopu 

tematske točke dnevnoga reda  II. faza Bolonjskog procesa usvojili akcijski plan  nakon 

čega je usvojen  

ZAKLJUČAK 

Na sjednici Rektorskoga zbora koja će se održati u siječnju 2008. godine točka 

dnevnoga reda bit će Analiza uspjeha upisanih studenata u 3. godinu i broj 

studenata koji će moći upisati diplomski studij te prijedlog uvjeta za upis u 

diplomske studije. 

 

Ad 5. Petar Bezinović  je prezentirao rektorima tijek rada oko uvođenja državne mature u 

srednje škole1. Sve aktivnosti projekta su odrađene i vrijeme je da se donese Pravilnik o 

polaganju državne mature čiji je tekst prijedloga dostavljen ministru. 

Rektorski je zbor podržao prezentirani plan aktivnosti oko državne mature kako slijedi: 

1. Informirati fakultete o državnoj maturi (siječanj/veljača 2008.) 

2. Izjašnjavanje o korištenju rezultata državne mature i prijedloga izbornih 

predmeta. 

3. Publikacija za javnost – popis predloženih izbornih predmeta. 

Usvojen je sljedeći  
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ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor podržava projekt državne mature te traži od MZOŠ-a hitno dostavljanje 

Prijedloga pravilnika o državnoj maturi kako bi se tijekom ovoga mjeseca dao na 

raspravu senatima sveučilišta. Stav senata sveučilišta uputit će se MZOŠ-u. 

 

Rektorski zbor je prihvatio  sljedeće prijedloge novog pristupa: 

1. Položena državna matura je uvjet za upis na studij. 

2. Visokoškolske ustanove predlažu predmet u posebnom obveznom (izbornom) 

dijelu mature. 

3. Rezultati državne mature koriste se umjesto postojećih razredbenih postupaka 

za odabir pristupnika. 

4. Uz rezultate državne mature visokoškolske institucije mogu provjeravati i 

specifične sposobnosti, znanja i vještine. 

5. Uz rezultate državne mature važan kriterij za upis studenata je i prosjek svih 

ocjena tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja 

 

Rektorski zbor je prihvatio sljedeći plan aktivnosti: 

1. Sastanci s dekanima, prodekanima, voditeljima studija na svim sveučilištima - 

informiranje o projektu i mogućnostima korištenja rezultata državne mature za 

upis u VO. 

-   Siječanj/veljača, 2008. 

2. Izjašnjavanje o korištenju rezultata državne mature i predlaganje ispita iz 

izbornih predmeta. 

- Siječanj/veljača, 2008. 

3. Publikacija za učenike i javnost - popis predloženih izbornih predmeta. 

- Veljača/ožujak, 2008.  

 

Prije zaključenja današnje sjednice rektor Rukavina je predložio da se sljedeća sjednica 

održi u drugoj polovici siječnja 2008. godine i da jedna od točaka dnevnoga reda bude i 

Programi mobilnosti studenata i nastavnika, a uvodničar prof.dr.sc. Ivan Šimonović. 

 

 

 

                                                                                                                                                              
1Prilog:  pb Matura-201107-rektorski zbor.pdf  
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Sjednica je završena u 12.45. sati 

 

Zapisnik sastavila: 

 

___________________________ 

Roberta Hlača Mlinar, dipl.iur. 

Predsjednik Rektorskoga zbora: 

  

___________________________ 

akademik Daniel Rukavina, v.r. 
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