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Ur.broj: RZ-01-09/2008 

Rijeka, 18. veljače 2008. 

 

Rektorski zbor 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

 

3.sjednice Rektorskoga zbora u akademskoj 2007./2008. godini, održane 4. veljače 

2008. na Sveučilištu u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10,  

s početkom u 9.30 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. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu,  

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

zbora. 

 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 

 

• dr.sc. Radovan Fuchs, državni tajnik za visoko obrazovanje, 

• dr.sc. Zrinka Kovačević, državna tajnica za šport,  

• mr.sc. Loredana Maravić, načelnica Odjela za europske integracije. 
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Ostali nazočni: 

 

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

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

• prof.dr.sc. Ivan Šimonović, prorektor za međunarodnu suradnju i 

međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

• 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, 

• prof.dr.ac. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko 

obrazovanje 

• Tina Šarić, voditeljica Agencije za mobilnost i programe Europske unije 

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

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

• mr.sc. Marinko Jurilj, glavni tajnik Sveučilišta u Mostaru 

• 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 3. sjednicu 

Rektorskoga zbora uz prijedlog da se predloženi dnevni red za ovu sjednicu usvoji u 

cijelosti.  

Rektorski je zbor jednoglasno donio sljedeći 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Rektorskog zbora,  

2. Aktualne informacije (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa), 

3. Agencija za znanost i visoko obrazovanje: Pregled djelatnosti i postignuća  

(izvjestiteljica prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica, materijal u privitku), 

4. Provedba II. faze Bolonjskog procesa (koordinator prof. dr. sc. Pero Lučin),    

a) Analiza uspjeha studenata upisanih u 3. godinu i upisi na diplomske  

              studije (molimo rektore da do 25. siječnja dostave izvješće u kojem će   

              biti i predvidivi broj studenata koji će do konca kolovoza 2008. g.  

              ispuniti uvjete za upis na diplomski studij), 

    b) Akcijski plan za početak diplomskih studija (prijedlog Akcijskog plana u  
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              privitku), 

    5.     a)  Unapređivanje međunarodne razmjene studenata i nastavnika  

(uvodničar i moderator prof. dr. sc. Ivan Šimonović, materijal u privitku), 

b)  Agencija za mobilnost i programe Europske unije (Tina Šarić, voditeljica 

agencije), 

6.  R a z n o. 

 

Ad 1. Rektorski zbor je jednoglasno donio  

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se zapisnik s 2. sjednice Rektorskoga zbora koja je održana 20. studenoga 

2007.  

 

Rektor Rukavina izvijestio je da su zaključci s prošle sjednice ili realizirani ili u 

realizaciji. Vezano uz zaključak o državnoj maturi, prijedloge Senata svih sveučilišta o 

Pravilniku o državnoj maturi treba dostaviti Rektorskom zboru koji će ih proslijediti 

MZOŠ-u. 

 

Ad 2. Državni je tajnik pozdravio nazočne članove Rektorskoga zbora i goste zahvalivši se 

na pozivu za sudjelovanjem na sjednici s nadom u daljnji uspješan zajednički rad na 

provedbi reforme visokog obrazovanja. Glavne aktivnosti u MZOŠ-u su intenzivan rad na 

proračunu za ovu godinu. Pripremaju se materijali o reformi studentskog standarda 

(prehrane i smještaja), te se radi na promjenama pravilnika iz tog područja s obzirom da 

datiraju još iz 1991. godine. 

Rektorica Kralik moli novog državnog tajnika da se oko sljedećih tema Ministarstvo što 

hitnije postavi a to su: raspodjela razvojnih radnih mjesta u ovoj godini, subvencionirani 

stambeni krediti, troškovi doktorskih studija izvan matičnog sveučilišta, rasprava o 

znanstvenim novacima i znanstvenim projektima na jednoj od sljedećih sjednica 

Rektorskog zbora. 

Rektor Rukavina s državnim tajnikom za znanost i predsjednikom Nacionalnog vijeća za 

znanost dogovorit će tematsku sjednicu Rektorskog zbora na temu financiranja znanosti i 

istraživačkih projekata i znanstvenih novaka. 
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Ad 3. Ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje  prof.dr.sc. Jasmina 

Havranek prezentirala je ukratko pregled djelatnosti i postignuća Agencije od njenog 

osnutka Uredbom Vlade RH 2004 godine pa do 31. 12. 2007.  

Ravnateljica je istakla da su od uvođenja Bolonjskog procesa zajedno s NVVO vrednovali 

950 novih sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa te programa 

stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija i 250 poslijediplomskih 

specijalističkih i doktorskih studijskih programa. 

S Nacionalnim vijećem za znanost izvrsno su organizirali 6 područnih znanstvenih vijeća, a 

vrlo učinkovito se vodi briga o radu 22 matičara odbora.  

U daljnjem radu glavna aktivnost Agencije biti će institucionalno vrednovanje visokih 

učilišta kao trajna aktivnost koja bi se provodila sukladno zakonskim propisima. Planira se 

daljnji razvoj modela vanjske neovisne prosudbe sustava osiguranja kvalitete kao i 

uspostava cjelovitog nacionalnog informacijskog sustava visokog obrazovanja. 

Rektorski je zbor jednoglasno usvojio sljedeći  

ZAKLJUČAK 

Usvaja se ozvješće ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje o radu i 

posignućima Agencije u  razdoblju od 2005. do 2008. godine. 

 

Ad 4. Prof. Lučin je izvijestio rektore o prispjelim podacima pojedinih sveučilišta, osim 

Sveučilišta u Splitu i Zagrebu glede broja studenata upisanih u 3. godinu preddiplomskih 

trogodišnjih studija. Rektori Pavić i Bjeliš iznjeli su podatke svojih sveučilišta usmeno. 

Prof. Lučin je naglasio nužnost promjena u preddiplomskim studijskm programima jer oni 

sada ne daju mogućnost zapošljavanja s obzirom da su kompetencije za posao nejasno 

izražene. Preporuka je da se studijski programi rasterete do 20% u aktivnoj nastavi, a to 

bi trebalo pratiti Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu i Agencija za znanost i visoko 

obrazovanje. 

Rektorski je zbor jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK 

Predlaže se precizna analiza uspjeha 1. generacije bolonjaca na temelju sljedećih 

podataka:  

1. Broj studenta koji su upisali preddiplomski studij u akademskoj godini 

2005./2006. 

2. Broj studenata iz generacije 2005./2006. koji su upisali III. godinu 

preddiplomskog studija u akademskoj 2007./2008. 
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3. Broj studenata iz generacije 2005./2006. koji su stekli 120 ECTS do početka 

akademske godine 2007./2008. (do 01. listopada 2007). 

4. Procjena broja studenata koji mogu upisati diplomski studij u listopadu 2008. 

(početak akademske godine 2008./2009.) 

5. Procjena broja studenata preddiplomskih sveučilišnih i stručnih studija koji 

žele nastaviti studij nakon završetka preddiplomskog studija (na temelju 

provedene ankete). 

6. Mjere koje su institucije poduzele slijedom akcijskog plana Rektorskog zbora za 

učinkovit završetak prve generacije preddiplomaca (npr. nastavnik-mentor, 

student-mentor, pomak ispitnih rokova, povećanje broja ispitnih rokova, pomak 

upisa na studij i sl.). 

Predložena tablica je u prilogu. Popunjene tablice se trebaju dostaviti Rektorskom zboru 

početkom ožujka. 

Rekor Rukavina je predložio da se sljedeća sjednica na temu bolonjskog procesa održi na 

Fakultetu za turistički i hotelski menadžment, a da rektori pisano predlože o kojim 

aspektima posebno žele raspravljati. 

 

Ad 5a. Prof. Šimunović je upoznao rektore s mjerama i aktivnostima koje sprovodi 

zagrebačko sveučilište da bi što spremnije dočekalo Erasmus. Čitav akcijski plan koji je 

usvojio Senat Sveučilišta u Zagrebu rađen je kako bi se u konačnici došlo do toga da 

barem 5% studenata tijekom studija bude uključeno u programe mobilnosti. S obzirom da 

će Hrvatska članstvo u Erasmusu godišnje plaćati oko  2.000.000 eura treba se pripremiti 

da se iz zajednjičke kase izvuče mnogo više od tog uloženog novca, jer ćemo inače s 

našom članarinom finacirati neka druga sveučilišta i nečije studente u razmjeni. 

Rektorski je zbor jednoglasno usvojio sljedeće 

ZAKLJUČKE 

1. Mjere poticanja mobilnosti na razini Vlade i drugih državnih organa, predviđene 

akcijskim planom Sveučilišta u Zagrebu, ocjenjuju se i od strane strane drugih 

sveučilišta kao potrebne, te se usvajaju kao dio zajedničkog akcijskog plana 

Rektorskog zbora za poticanje mobilnosti. 

2. Svako sveučilište će, vodeći računa o vlastitim potrebama, razraditi mjere za 

poticanje mobilnosti na razini pojedinog sveučilišta i njegovih sastavnica.  

3. Svako sveučilište imenovat će do 15. veljače po jednog člana zajedničke Radne 

skupine za poticanje mobilnosti koja će koordinirati provođenje akcijskog plana 
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s predstavnicima državnih organa. Pozivaju se MZOŠ i Agencija za mobilnost da 

što prije imenuju svoje predstavnike u Radnu skupinu. 

4. Sudjelovanje u djelatnostima vezanim uz mobilnost, a posebice izvođenje 

nastave na stranom jeziku, poticat će se kroz odgovarajuće promjene kriterija 

Rektorskog zbora za napredovanje. Stavlja se u mandat Radnoj skupini da 

formulira odgovarajući prijedlog. 

5. U svrhu bolje pripreme za međunarodnu mobilnost, poticat će se i mobilnost 

među studentima i nastavnicima hrvatskih sveučilišta. 

6. Za konferenciju o mobilnosti koja se održava 29-30 svibnja u Bruxellesu, 

sveučilišta mogu predložiti kandidate zainteresirane za aktivno sudjelovanje na 

jednom od tri panela: Problem asimetrične mobilnosti, Prijenos stipendija i 

kredita i Kako privući strane studente. Predsjedavajući posljednjeg panela biti 

će prof. Šimonović. MZOŠ je spremno sudjelovati u snošenju troškova 

sudjelovanja.    

 

Ad 5b. Tina Šarić iz Agencije za mobilnost i programe EU  predstavila je rektorima 

novoosnovanu agenciju i plan njenog rada gdje su u prvom planu aktivnosti vezane uz 

Erasmus. Mole se sva sveučilišta da imenuju svoje Erasmus koordinatore i to ako je 

moguće barem dvije osobe. 

Rektorski je zbor jednoglasno usvojio 

ZAKLJUČAK 

Prihvaća se izvještaj o radu novoosnovane Agencije za mobilnost i programe EU. 

Svako sveučilište imenovat će Erasmus koordinatore te dostaviti imena gđi. 

Loredani Maravić u MZOŠ. 

 

Ad 6a. Rektor Bjeliš je ukratko izvijestio rektore o sudjeovanju u radu EUA savjeta, te 

predlaže da se razmotri i na sljedećoj sjednici raspravi o: 

1. uspostavi stalnog i stablnog sudjelovanja člana iz Rektorskoga zbora u radu savjeta 

EUA 

2. imenovanju glavnog tajnika za kontinuirano praćenje rada EUA 

Rektorski je zbor jednoglasno donio 

ZAKLJUČAK 

Predsjednik Rektorskoga zbora  izvršit će konzultacije s rektorima o sudjelovanju 

u EUA i na sljedećoj sjednici izvijestiti Rektorski zbor o tomu. 
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Ad 6b. Rektor Pavić je zamolio da Agencija za mobilnost i zagrebačko sveučilište 

organiziraju sudjelovanje hrvatskih sveučilišta na sajmu o mogućnostima 

zapošljavanja, obrazovanja i karijere u inozemstvu koji će se održati 13. i 14.  ožujka 

u Berlinu što je Rektorski zbor jednoglasno prihvatio. 

  

 

 

 

Sjednica je završena u 13.05. sati 

 

 

Zapisnik sastavila: 

 

___________________________ 

Roberta Hlača Mlinar, dipl.iur. 

Predsjednik Rektorskoga zbora: 

  

___________________________ 

akademik Daniel Rukavina 
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