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RZ-01-22/08. 

Rijeka, 1. srpnja 2008. 

 

Rektorski zbor 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

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

 19. lipnja 2008. godine, s početkom u 9 30 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 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 Rektorskog 

zbora 

 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 

• dr.sc. Radovan Fuchs, državni tajnik, 

• dr.sc. Dragan Schwarz, državni tajnik, 

• dr.sc. Zrinka Kovačević, državna tajnica, 

• 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. Jože Perić, prorektor Sveučilišta u Rijeci, 

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

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

• izv.prof.dr.sc. Srećko Jelušić, prorektor Sveučilišta u Zadru 

• prof.dr.sc. Tihomir Maštrović, ravnatelj NSK, 

• dr.sc. Ivan Mihel, NSK, 

• mr.sc. Zdravka Bušić, NSK, 

• dr.sc. Romana Caput-Jogunica, HOO, 

• Biserka Vrbek, dipl.iur. HOO, 

• 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 

• Miljana Bajšanski, dipl.psih., Sveučilište u Rijeci 

 

Predsjednik Rektorskoga zbora akademik Daniel Rukavina otvorio je 8. sjednicu 

Rektorskoga zbora  i predložio da se usvoji dnevni red koji su rektori dobili uz poziv za 

ovu sjednicu. 

Rektorski zbor jednoglasno donio sljedeći  

 

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 7. sjednice Rektorskog zbora od 14. svibnja 2008., 

2. Kreditiranje studenata (model Sveučilišta u Rijeci, prof.dr.sc. Jože Perić, 

prorektor),  

3. Problematika sveučilišnih knjižnica (rektor prof. dr.sc. Ante Uglešić, ravnatelj 

NSK prof. dr. sc. Tihomir Maštrović, državni tajnik dr.sc. Radovan Fuchs), 

4. Kategorizirani športaši u sustavu obrazovanja ( Biserka Vrbek, dipl. iur., Danira 

Nakić-Bilić, dipl.oec. i doc. dr.sc. Romana Caput-Jogunica), 

5. Aktualne informacije MZOŠ-a (prof.dr.sc. Radovan Fuchs), 
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a) Materijalni troškovi hrvatskih sveučilišta,  

b) Troškovi sudjelovanja u nastavi na Sveučilištu u Mostaru, 

6. Sudjelovanje Hrvatske u programu ERASMUS (dopis Sveučilišta u Zagrebu i 

komentar državnog tajnika dr.sc. Radovana Fuchsa), 

7. Zahtjev za izmjenom i dopunom Popisa akademskih naziva i akademskih 

stupnjeva te njihovih kratica (NN 45/08), 

8. Financiranje sve tri razine studija u okviru cjelovitog („lump sum“) 

financiranja sveučilišta (uvod u buduće rasprave - rektori Aleksa Bjeliš i Ivan 

Pavić), 

9. R a z n o. 

 

Ad 1. Rektorski zbor je jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik sa 7. sjednice Rektorskoga zbora održane 14. svibnja 

2008. godine. 

 

Ad 2. Prorektor Sveučilišta u Rijeci prof.dr.sc. Jože Perić izložio je  ukratko članovima  

RZ-a model kreditiranja studenata na Sveučilištu u Rijeci koji će krenuti s akademskom 

godinom 2008./2009. U tijeku su pripreme za raspisivanje natječaja i nakon što se 

proanalizira odaziv, Sveučilište će u ovoj godini krenuti s oko 800 kredita. Prorektor Perić 

pojasnio je rektorima model kojim se želi poticati izvrsnost kako na Sveučilištu tako i u 

lokalnoj sredini, te socijalni akpekt. Zza kredite će se moći natjecati svi studenti s 

obzirom da će odnos studenata koji će dobivati stipendije biti: 40% redovti studenti, 50% 

izvanredni studenti i 10% poslijediplomanti. 

Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi RZ-a, jednoglasno je donesen sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

Rektorski zbor podržava model kreditiranja studenata koji je razvijen na Sveučilištu u 

Rijeci. RZ pozdravlja početak njegovog realiziranja s novom akademskom godinom. 

Rektorski zbor smatra da je potrebno razviti jedinstveni nacionalni model kreditiranja 

svih studenata u Republici Hrvatskoj. Do tada rektori traže da MZOŠ osigura svoju 

participaciju svakom sveučilištu, koje će osigurati vlastita sredstva i sredstva lokalne 
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zajednice. Predlaže se da MZOŠ osigura svakom sveučilištu sredstva za riznicu u 

petogodišnjem razdoblju. 

 

Ad 3. Rektor Rukavina pozdravio je nazočne goste, ravnatelja Nacionalne i sveučilišne 

knjižnice prof.dr.sc. Tihomira Maštrovića i njegove suradnike dr.sc. Ivana Mihela i mr.sc. 

Zdravku Bušić te zamolio izlagače na tu temu da ukratko upoznaju rektore s postignutim 

dogovorima. 

Državni tajnik dr.sc. Dragan Schwarz upoznao je rektore o nastojanjima i aktivnostima 

MZOŠ-a u implementaciji sustava Ex Libris. 

Ravnatelj Maštrović i njegovi suradnici u kratkoj su prezentaciji objasnili rektorima 

provedbu jedinstvenog knjižničnog sustava Voyager u nekoliko posljednjih godina u 

knjižnični sustav Republike Hrvatske. 

Rektor Uglešić i prorektor Jelušić istakli su probleme koje sveučilišne knjižnice imaju već 

niz godina po pitanju provedbe iznesenih aktivnosti NSK.  

Rektori su nakon rasprave u kojoj su sudjeovali svi gosti ove točke i članovi Rektorskog 

zbora donjeli sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

Osnovat će se nacionalni odbor za praćenje implementacije softvera Alpeph za 

knjižnično poslovanje čiji će članovi biti predstavnici MZOŠ-a, Rektorskoga zbora i 

udruge Zajednica knjižnica sveučilišta Hrvatske. 

Povjerenstvo će RZ izvještavati mjesečno o provedbi. 

 

Ad 4. Rektor Rukavina pozdravio je predstavnice Hrvatskog olimpijskog odbora doc.dr.sc. 

Romanu Caput Jogunica i Biserku Vrbek, dipl.iur članice Povjerenstva HOO-a za pripremu 

projekta Kategorizirani sportaši u sustavu obrazovanja,  koje se provodi u suradnji s 

MZOŠ-em. Uvodnu riječ prepustio je državnoj tajnici za šport dr.sc. Zrinki Kovačević. 

Državna  tajnica je ukratko upoznala rektore s projektom da se kategorizirane sportaše 

prati kroz sustav visokog obrazovanja dok su dr.sc. Caput Jogunica i gđa.Vrbek iznijele 

prezentaciju u trajanju od 15 min u kojoj se posebna pozornost usmjerila na aktivnosti 

koje se odnose na rješavanje zakonske regulative, a u svrhu ostvarivanja uvjeta koji mogu 

pridonijeti kvalitetnom usklađivanju uvjeta u studiju i sportskoj karijeri. 

Nakon kratke rasprave rektori su donijeli sljedeći 
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ZAKLJUČAK 

 

Rektorski zbor utvrđuje da je potrebno unijeti u normativne akte sveučilišta odredbe 

o „kategoriziranim sportašima“ i njihovu unaprjeđenju uvjeta studiranja. Zalaže se za 

sustavnu brigu o kategoriziranim sportašima u okviru nadležnosti sveučilišta. Tijekom 

jeseni delegacija HOO će posjetiti sva sveučilišta i predstaviti model. 

 

Ad 5. Državni tajnik dr.sc. R. Fuchs ukratko je rektorima izložio aktualnosti u radu 

Ministarstva. 

Za materijalne troškove svih sveučilišta čine se dodatni napori da se rebalansom državnog 

proračuna osiguraju nedostajuća sredstva. Rebalansom se također želi riješiti i problem 

financiranja naših nastavnika koji drže nastavu na Sveučilištu u Mostaru. 

 

Ad 6. Rektor A. Bjeliš iscrpno je izvijestio rektore o aktivnostima tijela Sveučilišta u 

Zagrebu na temu sudjelovanja Hrvatske u programu ERASMUS. Državni tajnki R. Fuchs 

upoznao je rektore s naporima koje ulaže država i Ministarstvo da mobilnost krene i da se 

postave temelji prije ulaska RH u Europsku uniju. 

Rektori su primili na znanje informacije iznijete u izlaganjima rektora Bjeliša i državnog 

tajnika Fuchsa.   

 

Ad 7. Rektori Bjeliš i Pavić ukratko su iznijeli probleme koji se javljaju u postojećem 

načinu financiranja sveučilišta te izvijestili o aktivnostima koje se sprovode kako bi se 

cjelovito mogao riješiti problem financiranja sve tri razine studija u okviru lump sum 

financiranja. Rektori su prihvatili prijedlog rektora Pavića da se na sljedećoj sjednici 

prezentira projekt koji je izradio Institut za javne financije pod nazivom Financiranje 

studija u RH i pozove nositelja projekta doc.dr.sc. Antu Baju da nazoči sjednici. Rektori 

su jednoglasno prihvatili ovaj prijedlog, a prof.Pavić je obaćao da će do 1. srpnja projekt 

biti dostavljen svim sveučilištima. 

 

Ad 8. Rektor Rukavina je izložio potrebu da se hitno sastane i nastavi svoj rad 

povjerenstvo RZ-a za izradu akademskih i stručnih naziva koje je vodio prof.dr.sc. Ivan 

Pavić  s obzirom da su nakon objave popisa akademskih i stručnih naziva sva sveučilišta 

uputila RZ-u brojne primjedbe na taj popis. Rektorski zbor je donio sljedeći 

 

 

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


  

6 
 

 

ZAKLJUČAK 

Zadužuje se predsjednik Povjerenstva za izradu akademskih i stručnih naziva 

prof.dr.sc. Ivan Pavić da hitno sazove sjednicu Povjerenstva i uvrsti u popis sve 

primjedbe i prijedloge koje su sveučilišta dostavila RZ-u. Tekst izmjena i dopuna 

treba dostaviti svim podlagateljima na pregled kako bi se izbjegle pogreške i propusti 

koji su se pojavili u prvoj verziji. 

 

Ad 9. Na sljedećoj sjednici Rektorskoga zbora koja bi se trebala održati 9. srpnja 2008. u 

Zagrebu nakon konferencije koju će organizirati Vlada RH o zapošljavanju prvostupnika 

raspravit će se zahtjev nastavnika tjelesnog odgoja da se izmjene Uvijeti RZ-a vezani uz 

izbor u nastavna zvanja profesora tjelesnog odgoja na visokim učilištima te da se raspravi 

o zahtjevu ravnatelja SRCA mr.sc. Zorana Bekića o procesu implementacije e-učenja na 

hrvatska sveučilišta. Osim toga bit će predstavljeni i materijali koje su dostavila 

sveučilišta (studijski programi) o uvjetima za upis. 

Rektori su donijeli i sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

Svako Sveučilište  samostalno će raspisat natječaj za upis na diplomske studije u 

akademskoj 2008./2009. godini.  

 

 

 

Sjednica je završena u 12.30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila:     Predsjednik Rektorskog zbora: 

___________________________     __________________________ 

Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.   akademik Daniel Rukavina 
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