
  

 
 
 

 

 
Ur. broj: RZ-01-19/08. 

Rijeka, 16.svibnja 2008. 

 

Rektorski zbor 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

7. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj 2007./2008. godini, održane 

 14. svibnja 2008. godine, s početkom u 1600 sati na 

rektoratu Sveučilišta u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10. 

 

Nazočni članovi Rektorskog zbora: 

 

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

Osijeku, 

• prof.dr.sc. Ivan Zanchi, prorektor Sveučilišta u Splitu (zamjena za odsutnog rektora 

prof.dr.sc. Ivana Pavića), 

• 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 Rektorskog 

zbora 

 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 

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

• Vito Turšić, dipl.iur., ravnatelj Uprave za visoko obrazovanje 
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Ostali nazočni: 

 

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

• prof.dr.sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća Veleučilišta i visokih škola 

• prof.dr.sc. Pero Lučin, prorektor Sveučilišta u Rijeci 

• prof.dr.sc. Frano Parać, predsjednik NVVO 

• prof.dr.sc. Antonije Dulčić, član NVVO 

• prof.dr.sc. Branko Rafajac, član NVVO 

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

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

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

 

Predsjednik Rektorskoga zbora akademik Daniel Rukavina otvorio je 7. sjednicu 

Rektorskoga zbora uz prijedlog izmjena dnevnoga reda koji su rektori dobili uz poziv 

za ovu sjednicu na način da se točke 4. i 7. brišu te je Rektorski zbor jednoglasno 

donio sljedeći  

 

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika s 5. sjednice Rektorskog zbora od 17. travnja 2008., 
2. Prihvaćanje Zapisnika sa 6. sjednice Rektorskoga zbora održane u Zagrebu,  
     6. svibnja 2008. i dopune zapisnika 6.sjednice, 
3. Studentski prosvjedi – plan mjera i aktivnosti za ispunjenje zahtjeva 
4. Izvješće o provedbi Državne mature (prof.dr.sc. Petar Bezinović), 
5. Prijedlog mreže visokoškolskih ustanova i suradnja sveučilišta s NVVO 

(prof.dr.sc. Frano Parać, predsjednik NVVO i prof.dr.sc. Antonije Dulčić, 
savjetnik, prof.dr.sc. Branko Rafajac, član), 

6. R a z n o 

a) Raspisivanje zajedničkog natječaja za preddiplomske i diplomske studije. 

 

Ad 1. Rektorski zbor je jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik s 5. sjednice Rektorskoga zbora koja je održana 17. 

travnja 2008. godine. 
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Ad 2. Rektorski je zbor jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se zapisnik 6. sjednice Rektorskoga zbora i dopuna zapisnika 6. 

sjednice, održane u Zagrebu 6. svibnja 2008. godine. 

 

Ad 3. Rektor Rukavina predložio je rektorima da se usvoji plan mjera i aktivnosti koje je 

rektorima u pisanom obliku pripremio za ovu sjednicu. 

Rektor Bjeliš moli da se vezano uz točke 1. i 2. općih uvjeta u predloženom tekstu 

predstavnici ministarstva prenesu ministru Primorcu da Senat Sveučilišta u Zagrebu traži 

odluku ministarstva o tome da će MZOŠ dodatno podmiriti troškove školarina za diplomske 

studije, o čemu će uputiti i pismo ministru u kojem će ga upoznati sa stavovima Senata.   

Ravnatelj Turšić dvoji o tome da MZOŠ može donijeti odluku  s obzirom da Sveučilišta 

uređuju visinu školarine za upis na studije. 

Rektorski zbor je nakon iscrpne rasprave donio 

 

ZAKLJUČAK 

 

Plan mjera i aktivnosti vezan uz studentske prosvjede. 

Tijekom nedavnih prosvjeda studenti su istakli svoje zahtjeve koje su uputili na adrese 

ministarstva, lokalne zajednice i sveučilišta. Rješavanje studentskih zahtjeva, od kojih je 

većina naišla na podršku akademske i šire javnosti, dijelom su odmah podržani mjerama 

koje je najavilo Ministarstvo u zaključcima zajedničke sjednice (6. sjednice) RZ i 

Ministarstva, a dijelom se rješavaju Akcijskim planom za provedbu II. faze Bolonjskog 

procesa kojeg je usvojio RZ i koji se redovito razmatra na sjednicama RZ. 

Studentske primjedbe i zahtjevi mogu se načelno razvrstati u tri grupe zahtjeva: 

 

I.  Opći zahtjevi 

Ovi zahtjevi odnose se na probleme koje ne mogu rješavati  sveučilišta sama, već 

 MZOŠ odnosno država. Te probleme RZ je u suradnji s Ministarstvom definirao u 

Zaključcima 6.sjednice. 

1.  Svi redoviti studenti se upisuju na diplomske studije bez plaćanja  školarine ili 

 participacija. Školarinu sveučilištima za svakog upisanog studenta u 

 odgovarajuću vrstu studija uplaćuje MZOŠ. 
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2. Redoviti studenti 4. godine integriranih studija u istom su statusu  kao studenti koji 

 će upisati diplomske studije u 2008./2009., dakle ne plaćaju školarinu već će za 

 njih sveučilištima školarinu platiti MZOŠ.  

 Studentima koji su lani upisali diplomske studije i platili školarinu  ista će biti 

 vraćena.  

 Strani državljani-redoviti studenti diplomskih studija također ne plaćaju  školarinu  

 već će to sveučilištima platiti MZOŠ. 

3. MZOŠ će hitno pokrenuti program izgradnje novih studentskih domova na svim 

 hrvatskim sveučilištima (oko 5.000 ležajeva).  Projekt do konca godine treba biti 

 operativan. 

4. U sustavu državne i javne uprave u odgovarajućim dokumentima i  pravilnicima 

 hitno definirati mjesta na koja se mogu natjecati prvostupnici. 

 Osigurati informiranje gospodarstva i privatnog sektora o kompetencijama i 

 profilima prvostupnika. Posebno objasniti sadržaj i značenje dodatka diplomi 

 (Diploma supplement) za  gospodarstvenike. 

5. Poboljšati kvalitetu nastave i poboljšati omjer nastavnika po studentu.  

6.  Osigurati poboljšanje studentskog standarda. 

 

II. Zahtjevi adresirani prema lokalnoj zajednici i gospodarstvu 

 a) Gradski prijevoz - studenti traže besplatan prijevoz. 

 Zamoliti gradove da ovu povlasticu omoguće studentima kao što je to omogućio 

 grad Zagreb. 

 b) MZOŠ i sveučilišta u suradnji s HUP-om i HGK pripremit će materijale za 

 informiranje  gospodarstvenika o promjenama u sustavu koje su bitne za njih i  o 

 kvalifikacijama prvostupnika (kompetencije, znanja, vještine - dodatak  diplomi). 

 

III. Sveučilišta 

1. U akademskoj godini 2008./2009. omogućiti upis u diplomske studije svim 

preddiplomcima i  diplomcima koji zadovoljavaju uvjete za upis.  Sveučilišta će 

ovaj zahtjev provoditi u skladu s kapacitetom pojedinog studijskog programa. 

 

2. Osigurati punu provedbu zakona, propisa i općih akata na razini sveučilišta i svih 

njegovih sastavnica. 
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3. Poboljšati komunikaciju između studentskih organizacija, pomoć u 

 efikasnijem radu studentskih predstavnika u tijelima  upravljanja (od povjerenstava 

 do fakultetskih vijeća i Senata),  bolja  informiranost studenata. 

4. Provođenje akcijskog plana Rektorskoga zbora o provedbi  Bolonjskog procesa i 

 svih planova koje su  izradila sveučilišta i fakulteti. Inovirati akcijske planove 

 prema zahtjevima koje su  studenti istakli. 

 Poseban fokus staviti na osiguranje uvjeta za što uspješniji  završetak  

 prve  generacije preddiplomaca. 

5. Brojne su primjedbe studenata općenito na sustav nastave, pa se  traži 

 maksimalno zalaganje i odgovornost nastavnog osoblja, voditelja studijskih 

 programa i dekana. Ocjena rada nastavnika u  anketama studenata, o čemu će 

 Rektorski zbor donijeti kriterije,  mora biti sastavni dio kurikuluma za izbor i 

 ocjenu rada prema  uvjetima Rektorskoga zbora.  

 Prorektori za nastavu svih sveučilišta izradit će prijedlog kriterija za RZ.  

6. Tijekom mjeseca lipnja objaviti natječaje za upis u diplomske studije. Omogućiti 

upise u diplomske studije do 1. studenog 2008. godine.  

Napomena (prof. Bjeliš): Kao što sam obavijestio Rektorski zbor, Senat Sveučilišta 

u Zagrebu donijet će odluku o upisu na diplomske studije na sljedećoj sjednici, 10. 

lipnja, a natječaj raspisati u drugoj polovici lipnja. Senat je takvu odluku donio na 

svibanjskoj sjednici kako bi se u roku od mjesec dana razjasnile pojedinosti vezane 

uz najavu ministra o pokriću troškova školarina na diplomskim studijima.  

7. Donijeti odluku kojom će studentskim pravobraniteljima biti omogućen uvid u 

 rezultate studentskih anketa i uključiti studente u mehanizme unutrašnjeg 

 osiguranja kvalitete. 

 Rektorski zbor zaključuje da svi sudionici trebaju s dužnim poštovanjem i uz 

 maksimalno zalaganje i visoku profesionalnost izvršiti sve navedene preporuke i u 

 tome koordinirano djelovati.  

 

Ad 4. Rasprava o državnoj maturi odlaže se dok MZOŠ ne objavi Pravilnik o polaganju 

državne mature. 

 

Ad 5. Predsjednik NVVO prof.dr.sc. Frano Parać ukratko je izložio rektorima dokument 

Projekcija mreže visokih učilišta u Republici Hrvatskoj koju je NVVO dužno dostaviti 

Saboru RH na usvajanje. Prof.dr.sc. Antonije Dulčić pojasnio je rektorima načela za kojim 
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su se autori rukovodili prilikom izrade Nacrta ovog dokumenta pa je tako potreba za 

novim sveučilištima u RH iscrpljena, a da se mreža visokih škola i veleučilišta radila na 

demografskim, geografskim i drugim premisama relevantnim za osnivanje institucija u 

sljedećih 10-20 godina. 

Rektori su zatražili da se očituju o dokumentu kada ga bolje prouče te je Rektorski zbor 

nakon iscrpne rasprave s predsjednikom i članovima NVVO donio sljedeći 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Rektorski zbor pozdravlja napore NVVO na izradi dokumenta Projekcija mreže visokih 

učilišta u RH, podržava predloženi nacrt na koji će se Senati svih sveučilišta očitovati  

i putem Rektorskog zbora svoja očitovanja dostaviti NVVO. 

 

Ad 6.  

a) Raspisivanje zajedničkog natječaja za preddiplomske i diplomske studije u akademskoj 

2008./2009. godini. 

Rektorski zbor donio je sljedeći 

ZAKLJUČAK 

 

Objavit će se zajednički natječaj u Vjesniku za upis na preddiplomske studije u 

akademskoj 2008./2009. godini. 

Sveučilišta su dužna do utorka 20. svibnja 2008. godine dostaviti tekst natječaja 

Sveučilištu u Rijeci koje će ih proslijediti na objavu u Vjesnik. 

 

b) Rektor Uglešić je iznio informaciju o aktivnostima provedenim na osnovi zaključaka sa 

sjednice Rektorskog zbora održane 17.- travnja 2008. godine o problemima 

implementacije računalne podrške Voyager. Predlaže se osnivanje konzorcija svih 

sveučilišta za upravljanje računalnim sustavom. 

Rektorski zbor jednoglasno je donio 

ZAKLJUČAK 

 

Rektor Uglešić i rektor Bjeliš organizirat će zajednički sastanak svih ravnatelja 

sveučilišnih knjižnica s ravnateljem Nacionalne i sveučilišne knjižnice i državnim 
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tajnikom za informacijski sustav. Izvjestit će Rektorski zbor o zaključcima s tog 

sastanka i izraditi nacrt akta o osnivanju konzorcija. 

 

c) Rektor Milković moli da se zaključkom Rektorskog zbora obveže MZOŠ da hitno izvrši 

promjene Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju i to u čl.14. 

stavku 3. alineje 4. te je RZ jednoglasno donio  

 

ZAKLJUČAK 

 

Stručni naziv stečen završetkom stručnog dodiplomskog studija, u trajanju od najmanje 

četiri godine čijim završetkom se stječe visoka stručna sprema (VSS), izjednačen je sa 

stručnim nazivom stručni specijalist, odnosno stručna specijalistica uz naznaku struke 

ili dijela struke sukladno nazivu studijskog programa, koji se može koristiti uz naziv 

stečen na stručnom dodiplomskom studiju. 

 

d) Rektor Rukavina ukratko je pročitao članovima RZ-a dopis predsjednika NVVO 

prof.Paraća koji je uputio MZOŠ-u na temu Mišljenje i prijedlozi NVVO o proračunu 

za 2008. te je RZ jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 
 
Rektorski zbor dopis predsjednika NVVO MZOŠ-u na temu Mišljenje i prijedlozi NVVO1 

o proračunu za 2008. godinu prihvaća u cijelosti kao zvanični dokument Rektorskoga 

zbora, navedeni tekst dopisa čini sastavni dio ovog zaključka. 

 

e) Rektor Bjeliš je izvijestio rektore da je obaviješten od strane prorektora Šimonovića 

posredstvom gđe. Tine Šarić da Europska komisija nije prihvatila prijedlog o početku 

realizacije projekta Erasmus  u 2008. godini. Za sljedeću sjednicu RZ-a ovo pitanje će se 

staviti na raspravu i traži se detaljnije očitovanje Ministarstva i Agencije. 

 

f) Tajnica MZOŠ-a gđa.Stanislava Rogić prenjela je rektorima molbu ministra Dragana 

Primorca da se početkom lipnja održi konferencija na temu Uloga i zapošljavanje 

prvostupnika u gospodarstvu. 

                                                
1 NVVO-dopis 
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Rektorski zbor jednoglasno je donio  

 

ZAKLJUČAK 

 

Predsjednik Rektorskog zbora akademik Daniel Rukavina će dogovoriti s Ministrom 

prof. dr. Draganom Primorcem točan termin i mjesto organiziranja predložene 

konferencije. 

Gđa.Rogić je iznijela i drugu molbu ministra Primorca da se u dnevni red sljedeće 

sjednice RZ-a uvrsti točka 1. Kreditiranje studenata po modelu koji je izradilo 

Sveučilište u Rijeci, što je RZ usvojio. 

Rektorica Kralik moli rektore da si zabilježe u svoje hodograme 28. 5. kada Sveučilište 

Josipa Jurja Strossmayera ima svoj Dies academicus. 

 

 

 

Sjednica je završena u 20.15 sati. 

Zapisnik sastavila:     Predsjednik Rektorskog zbora: 

___________________________     __________________________ 

Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.   akademik Daniel Rukavina 
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