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RZ-01-24/08. 

Rijeka, 14. srpnja 2008. 

 

Rektorski zbor 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

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

 8. srpnja 2008. godine, s početkom u 10 30 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja  

i športa, Donje Svetice 38, Zagreb 

 

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. Ljiljana Pinter, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu (zamjena za rektora 

Aleksu Bjeliša), 

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

zbora. 

 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 

• dr.sc. Radovan Fuchs, državni tajnik, 

• 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, 

• mr.sc. Zoran Bekić, ravnatelj SRCE-a 

• Sandra Kučina Softić, dipl.ing., voditeljica Centra za e-učenje, SRCE,  

• Irena Bagarić, prof., predsjednica UNTZKSZ i SNTZKVUH,  

• 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 9. sjednicu 

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

sjednicu nadopuni novom točkom 6. Ugovor o financiranju diplomskog studija kojeg je 

predložilo MZOŠ, a da točka 6. Razno postane točka 7. 

Rektorski zbor jednoglasno donio sljedeći  

 

DNEVNI RED 
 

1. Prihvaćanje Zapisnika s 8. sjednice Rektorskog zbora od 19. lipnja 2008., 

2. Informacije o tijeku procesa implementacije e-učenja u sustav visokog 

obrazovanja (mr.sc. Zoran Bekić, ravnatelj SRCA), 

3. Primjedbe Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u 

Zagrebu i Saveza nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Visokih učilišta 

Hrvatske na “Odluku o izmjeni i dopuni Odluke rektorskog zbora o nužnim 

uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u 

nastavna zvanja”. (Irena Bagarić, prof., predsjednica; material u privitku), 

4. Prijedlog Pravilnika o državnoj maturi, 

5. Izjašnjavanje o korištenju rezultata državne mature i prijedloga izbornih 

predmeta, 

6. Ugovor o financiranju diplomskog studija kojeg je predložilo MZOŠ, 

7. R a z n o. 
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Ad 1. Rektorski zbor je jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik 8. sjednice Rektorskoga zbora održane 19. lipnja 2008. 

godine. 

 

Ad 2. Ravnatelj SRCE-a mr.sc. Zoran Bekić ukratko je rektorima izložio aktovnosti koje je 

SRCE pokrenulo u području e-učenja, a koje su integralni dio modernog obrazovnog 

procesa. SRCE je kao koordinator Tempus projekta EQIBELT koji je pokrenut 2005., a 

završava u siječnju 2009., uspješno postigao značajne iskorake u vođenju e-učenja na 

hrvatskim sveučilištima. Ravnatelj je istakao kako su u tijeku pripreme za prijavu novog 

projekta u okviru Tempus programa. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali rektor 

Rukavina, rektorica Kralik, rektor Dujanić i rektor Pavić, jednoglasno je donesen sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

1. RZ prihvaća izvješće ravnatelja SRCE-a o aktivnostima na uspostavi e-učenja u 

visokom obrazovanju. 

2. SRCE će prezentirati rezultati Tempus projekta EQIBELT  na svakom sveučilištu 

u Republici Hrvatskoj. 

3. RZ usvaja sljedeće preporuke koje je predložilo SRCE: 

ü donošenje strateških i provedbenih planova primjene e-učenja na 

sveučilištima koja takve planove još nisu izradila (u roku od godinu 

dana), te formiranje sveučilišnih tijela za promicanje, planiranje i 

koordinaciju primjene e-učenja na sveučilišnoj razini, 

ü obavezno planiranje i dodjela financijskih sredstava za razvoj i primjenu 

e-učenja u okviru godišnjeg proračuna sveučilišta (počevši od proračuna 

za 2009. godinu), 

ü formiranje sveučilišnih centara/ureda za e-učenje i dodjela novih radnih 

mjesta takvim centrima iz kvota razvojnih mjesa (1 radno mjesto u 2008. 

godini, do 3 radna mjessta u 2009. godini), 

ü poticanje sastavnica sveučilišta na formiranje profesionalnih timova za 

potporu primjeni e-učenja (i šire za potporu izgradnji i održavanju e-

infrastrukture), iz kvota razvojnih radnih mjesta ili na teret vlastitih 

sredstava, 

ü ugradnja radnih mjesta tutora i tehničkog osoblja za podršku primjeni 

ICT i e-učenja u sustav radnih mjesta na sveučilištima. 
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4. RZ daje podršku SRCE-u da u novi Tempus projekt SRCE-a uđu sva sveučilišta u 

RH. 

 

Ad 3. Rektor Rukavina pozdravio je gđu.Irenu Bagarić, prof., predsjednicu Udruge 

nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu i Saveza nastavnika 

tjelesne i zdravstvene kulture Visokih učilišta Hrvatske, te ju je zamolio da ukratko izloži 

zahtjeve UNTZKSC i  SNTZKVUH-a. Gđa Bagarić je ukratko rektorima izložila aktivnosti 

profesora tjelesne i zdravstvene kulture na fakultetima te njihovu molbu da se promjene 

uvjeti Rektorskoga zbora za izbor u nastavna zvanja, a koja se tiču predavača i viših 

predavača. Njihovi zahtjevi odnose se na ukidanje uvjeta o posjedovanju magisterija 

odnosno doktorata znanosti, te mentorstva kod završnog ili diplomskog rada. Nakon 

provedene kratke rasprave RZ je donio sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

Zadužuju se prorektori za nastavu svih sveučilišta da zahtjev UNTZKSC-a razmotre i 

prijedlog dostave Rektorskome zboru. Zadužuje se prorektorica za nastavu Sveučilišta 

u Zagrebu prof.dr.sc. Ljiljana Pinter da vodi sastanke i rad ovoga tijela. 

 

Ad 4. Rektor Rukavina zamolio je državnog tajnika da ukratko izvjesti rektore o 

aktivnostima vezanim za Pravilnik o državnoj maturi. Državni tajnik Fuchs izvijestio je 

rektore da je tekst Pravilnika gotov, a dostavljen je i članovima Rektorskoga zbora. 

Objavit će se čim se donese novi zakon o osnovnom i srednjem školstvu koji je upravo u 

saborskoj proceduri. 

 

Ad 5. Državni tajnik ukratko je izvijestio rektore o materijalima koja su Povjerenstvu RZ, 

koje je vodio dr.sc. Petar Bezinović, dostavila sva sveučilišta te zamolio rektore da se 

MZOŠ-u dostave podaci koji nedostaju s određenih fakulteta. Rektori su se složili sa 

izlaganjem dravnog tajnika i donjeli sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

Ustanovljuje se da su gotovo svi studijski programi sveučilišta u Republici Hrvatskoj 

utvrdili kriterije upisa na studije uz položenu državnu maturu, raspravili ih na 

fakultetskim vijećima i senatima, te ih dostavili Rektorskom zboru i MZOŠ-u. Te 

podatke MZOŠ može objaviti u brošuri o državnoj maturi koju će tiskati najesen. Sva 
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sveučilišta su dužna dostaviti nedostajuće podatke oko 15. srpnja, a ako ih ne dostave 

ti programi neće biti navedeni u brošuri. 

 

Ad 6. Rektor Rukavina zamolio je rektore da ukratko iznesu svoje stavove o Ugovoru o 

financiranju diplomskih studija koje je od MZOŠ-a dobio dan prije ove sjednice i dostavio 

svim članovima RZ-a. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi RZ-a, državni 

tajnik Radovan Fuchs i ravnatelj Vito Turšić Rektorski je zbor donio sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

1. Na sveučilištima u RH koja su javna, državne školarine i participacija u 

troškovima studija ne smiju biti različite već mora biti jedinstvena cijena. 

2. Zadužuje se rektor Pavić da u sljedećih 8 dana utvrdi iznos participacije po 

područjima studijskih programa u skladu s Odlukom o iznosima participacije 

diplomskih studija koju je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Ad 7. Rektorski zbor jednoglasno je donio sljedeći  

 

ZAKLJUČAK 

kojim se prof.dr.sc. Ante Uglešić, rektor Sveučilišta u Zadru imenujemp 

predstavnikom Rektorskog zbora u udruzi Zajednica knjižnica RH i u Nacionalnom 

odboru za praćenje i implementaciju softvera Alpeh za knjižnično poslovanje 

 

Državni tajnik je zamolio rektora Rukavinu da se u drugoj polovici rujna održi tematska 

sjednica RZ-a o financiranju visokog obrazovanja. 

 

 

 

 

Sjednica je završena u 12.15 sati. 

 

 

Zapisnik sastavila:     Predsjednik Rektorskog zbora: 

___________________________     __________________________ 

Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.   akademik Daniel Rukavina 
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