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Ur. broj: RZ-01-11/08. 

Rijeka, 17. ožujka 2008. 

 

Rektorski zbor 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

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

 13. ožujka 2008. godine, s početkom u 930 sati na 

Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji, Primorska 42, Ika. 

 

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, 

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

zbora 

• prof.dr.sc. Melita Kovačević, prorektorica Sveučilišta u Zagrebu, zamjena za 

rektora prof.dr.sc. Aleksu Bjeliša 

• prof.dr.sc. Tonko Ćurko, prorektor Sveučilišta u Zagrebu, zamjena za rektora 

prof.dr.sc. Aleksu Bjeliša 

 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 

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

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

• Stipe Mamić, dipl. oec. pomoćnik Ministra za financije 
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Ostali nazočni: 

 

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

• prof.dr.sc. Zoran Ivanović, dekan Fakulteta za turistički i hotelski menadžment u 

Opatiji 

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

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

• prof.dr.sc. Ana Proroković, prorektorica Sveučilišta u Zadru 

• prof.dr.sc. Krešimir Pavelić, predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost, 

• Tomislav Čengić, predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, 

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

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

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

• Sandra Tićak, dipl. uč., stručni suradnik Sveučilišta u Rijeci, 

• Sanja Banov Burcar, prof., stručni suradnik Sveučilišta u Rijeci 

• Jagoda Lesica Ježina, dipl. oec., Ured za odnose s javnošću. 

 

Predsjednik Rektorskog zbora akademik Daniel Rukavina otvorio je         4. sjednicu 

Rektorskog zbora i zamolio dekana Fakulteta za turistički i hotelski menadžment u 

Opatiji, domaćina skupa, za uvodnu riječ. Dekan prof. dr. sc. Zoran Ivanović zahvalio se u 

ime 4250 studenata FTHM-a i 85 zaposlenika Fakulteta rektorima na ukazanoj časti da 

održe sjednicu na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment u Opatiji te im zaželio 

dobar rad i ugodan boravak koji će završiti ručkom u 13.00 sati u Restoranu „Kvarner“ 

(nastavnoj bazi fakulteta) u Lovranu. 

 

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno. 

 

DNEVNI RED 

 

1. Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice RZ-a od 4. veljače 2008. g., 

2. Aktualne informacije MZOŠ-a (prof.dr.sc. Radovana Fuchsa, državnog tajnika za 

visoko obrazovanje) 

a) Razvojna radna mjesta u 2008. godini, 
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b) Subvencionirani stambeni krediti u 2008. godini, 

c) Troškovi doktorskih studija izvan matičnog sveučilišta, 

3. Izvješće o provedbi Akcijskog plana o korištenju rezultata državne mature za upise 

u visoko obrazovanje, 

4. Izvješće o provedbi Akcijskog plana o unapređenju međunarodne suradnje, 

5. Provedba 2. faze Bolonjskog procesa (prof. dr. sc. Pero Lučin) 

a) Analiza uspjeha studenata upisanih u akademsku godinu 2005./2006., 

b) Dodatak diplomi: primjer dobre dobre prakse (prof. dr. sc. Zoran Ivanović, 

dekan Fakulteta za turistički i hotelski menadžment Opatija, 

c) Mjere potpore za provedbu Akcijskog plana za početak diplomskih studija, 

6. Prijedlog za poboljšanje sustava znanstvenih novaka (prof. dr. sc. Krešimir Pavelić, 

predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost), 

7. Razno 

 

Ad 1. Predsjednik Rektorskog zbora akademik Daniel Rukavina izvijestio je članove 

Rektorskog zbora da su svi zaključci s prošle sjednice realizirani. 

U svezi točke 6.a) Zapisnika, Predsjednik Rektorskog zbora je obavio konzultacije s 

rektorima koji su podržali sljedeći model postupanja Rektorskog zbora u tijelima EUA. 

a)  Predsjednik Rektorskog zbora  predstavlja Rektorski zbor na sjednicama EUA. U 

slučaju njegove spriječenosti Rektorski zbor predstavlja zamjenik Predsjednika. Time se 

osigurava kontinuitet u suradnji EUA i Rektorskog zbora. U ovoj godini te dužnosti vrše 

rektori Rukavina i Bjeliš. 

b)  Prorektori za međunarodnu suradnju sveučilišta koja daju predsjednika i zamjenika 

predsjednika predstavljaju Rektorski zbor u svojstvu Glavnog tajnika Rektorskog zbora na 

sastancima Tajnika Savjeta EUA, kada je to potrebno. U ovoj akademskoj godini tu 

dužnost vrše prorektori prof. dr. Zdravko Lenac i prof. dr. Ivan Šimonović 

 

ZAKLJUČAK 

 

Nakon toga prihvaćen je zapisnik s 3. sjednice RZ koja je održana 4. veljače 2008.  

 

Ad2) U okviru ove točke prvo je rektor Daniel Rukavina izvijestio o prijedlogu zaključaka 

sastanka rektora s predstavnicima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (prof. dr. 
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Radovan Fuchs, državni tajnik, Stipe Mamić, pomoćnik Ministra i Stanislava Rogić, tajnica 

Ministarstva) koji je održan 12. 03. i otvorio dodatnu raspravu. 

 

 

a)  Rasprava o proračunu 

Na sastanku rektora i predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koji je 

održan 12. ožujka, rektori su iznijeli brojne primjedbe na pojedine proračunske stavke i 

njihovu raspodjelu po sveučilištima. Osnovna primjedba je da nema jasnih kriterija po 

kojima se ocjenjuje iznos koji sveučilišta imaju po pojedinim proračunskim stavkama. 

Zaključak tih rasprava, što je potvrđeno i na sjednici Rektorskog zbora 13. ožujka, je da 

hitno treba izraditi objektivizirane kriterije koji će između ostalog uzeti u obzir broj 

upisanih redovitih studenata, broj znanstveno-nastavnog osoblja i profile programa po 

pojedinom sveučilištu i uz to ugraditi i faktor korekcije, koji će uzeti u obzir razvojne 

potrebe Hrvatske za skladnim regionalnim razvojem. Nadalje, zaključeno je i sljedeće: 

1) U sljedećih mjesec dana sveučilišta će s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i 

športa raspraviti proračunske stavke i iznijeti primjedbe kako bi se one mogle 

uzeti u obzir prilikom rebalansa. 

2) Formirati će se Povjerenstvo Rektorskog zbora i Ministarstva kojeg čine prorektori 

za financije svih sveučilišta i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i 

športa. Zadaća je Povjerenstva da počne sustavnim radom na izradi elemenata i 

kriterija kako bi proračun što pravičnije financirao sva sveučilišta. Povjerenstvo se 

treba sastajati najmanje jednom u 1-2 mjeseca. Prvi sastanak Povjerenstva sazvat 

će predsjednik Rektorskog zbora u dogovoru s Ministarstvom znanosti, obrazovanja 

i športa. 

 

b)  Na sastanku rektora i predstavnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koji je 

održan 12. ožujka i na sjednici Rektorskog zbora održanoj 13. ožujka, dogovoreno je da 

će Ministarstvo i ove godine odobriti 400 razvojnih radnih mjesta za sveučilišta, s time da 

će dinamika njihovog popunjavanja biti dogovorena s Ministarstvom, početi će u drugoj 

polovici 2008. godine i nastaviti se u 2009. godini. Mjesta će se po sveučilištima podijeliti 

prema shemi koja je usvojena prethodnih godina, a koju donosimo u privitku 1. 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa će osigurati tri dodatna radna mjesta za 

                                                
1 Odluka o raspodjeli razvojnih radnih mjesta u VO u 2008.doc 
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Sveučilište u Puli. Prorektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. Tonko Ćurko izrazio je stav da 

ovakva raspodjela ne odgovara Sveučilištu u Zagrebu i da su to izrazili i prethodne godine 

na sjednici u Dubrovniku. Rektor  Mateo Milković podsjetio je da je u Dubrovniku 

zaključeno da se ovakva raspodjela zadrži još u 2008. godini, a nova shema napravi za 

sljedeću godinu. Zaključak je rasprava o ovoj temi, održanih 12. i 13. ožujka, da se 

tijekom ove godine usvoje kriteriji koji će uzeti u obzir broj studenata i broj znanstveno-

nastavnog osoblja na svakom sveučilištu i profile studijskih programa po pojedinim 

sveučilištima i ugraditi faktor korekcije koji će uzeti u obzir razvojne potrebe Hrvatske za 

skladnim regionalnim razvojem. S izradom novog modela odmah će se započeti. S ovim 

zaključkom su se složila sva sveučilišta.  

 

Državni tajnik prof. dr. Radovan Fuchs izvijestio je rektore da je Proračun za 2008. 

godinu donesen i objavljen u Narodnim novinama broj: 28 od ove godine te ćemo se u 

okviru njega morati ponašati. 

a) Razvojna radna mjesta u 2008. godini osigurat će se kao i do sada, ali ostao je 

priličan broj nerealiziranih razvojnih radnih mjesta iz 2007. godine (posebice za 

Sveučilište u Zagrebu). Dinamiku popunjavanja novih radnih mjesta treba 

dogovoriti s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, a početi će u drugoj 

polovici 2008. godine. 

b) Nova faza subvencioniranih stambenih kredita u ovoj proračunskoj godini nije 

predviđena, osim ako iz 2007. g. nije ostalo nešto nerealiziranih kredita. 

c) Proračun predviđa da se sukladno Kolektivnom ugovoru za znanost i visoko 

obrazovanje pokriju troškovi doktorskih studija asistentima zaposlenim na 

sveučilištima. 

 

Nakon provedene rasprave Rektorski zbor donio je sljedeće: 

 

ZAKLJUČKE 

 

1. Rektorski zbor i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa osnivaju stalno 

Koordinacijsko povjerenstvo sljedećeg sastava: prorektori za financije Sveučilišta i 

predstavnici MZOŠ-a (zaduženi za financije) koje će kontinuirano raspravljati i 
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pripremati materijale iz područja proračuna i financija na temelju predloženih 

kriterija. 

2. U narednih mjesec dana sva sveučilišta obaviti će razgovore s Ministarstvom 

znanosti, obrazovanja i športa oko proračuna za 2008. godinu. 

3. Na jednu od sljedećih sjednica Rektorskog zbora stavit će se pitanje školarina 

doktorskih studija i njihovog iznosa za studente doktorskih studija zaposlenike 

sveučilišta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa će dostaviti sveučilištima 

popise polaznika doktorskih studija na ponovnu provjeru. 

 

Ad 3. Rektor Rukavina je podsjetio članove Rektorskog zbora da su sva sveučilišta trebala 

dostaviti MZOŠ-u do 12.03. 2008. godine svoje stavove oko Prijedloga Pravilnika o 

polaganju državne mature pa podsjeća da to treba što prije napraviti. 

 

Ad 4. Rektor Rukavina je izvijestio nazočne da je dobio kratko izvješće prof. dr. sc. Ivana 

Šimonovića  prorektora Sveučilišta u  Zagrebu kako se Akcijski plan o unapređenju 

međunarodne suradnje, usvojen na prošloj sjednici Rektorskog zbora uspješno počeo 

realizirati. 

 

Ad 5. a) Prorektor prof. dr. sc. Pero Lučin upoznao je rektore s podacima koje su poslala 

sva sveučilišta, a vezano uz analizu uspjeha studenata upisanih u akademsku godinu 

2005./2006. 

Prikaz u tablicama obuhvaća svako znanstveno područje. Posebno su prikazani podaci 

Sveučilišta u Zagrebu koje je na uzorku od 3000 studenata provelo upitnik o nastavku 

studija. Nakon detaljnog objašnjenja podataka u tablicama i kraće rasprave, Rektorski 

zbor je zaključio da su sva sveučilišta napravila dobre programe za poboljšanje i da se na 

temelju  podatka može zaključiti sljedeće: 

• 1/3 „bolonjaca“ će upisati diplomski studij 2008/2009., 

• studiji koji imaju slabu prolaznost nisu dovoljno prilagođeni sustavu ECTS-a i 

modelu „bolonjskog“ studiranja, 

• najsporije napredovanje na tehničkim studijima, najbrže na biomedicinskim, 

• „mlađi“ studiji imaju veću efikasnost od „starih“, 

• novi studiji koji su sačinjeni po „bolonjskim“ načelima pokazuju visoku efikasnost, 
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• mnogi fakulteti sačinili su akcijske planove za povećanje efikasnosti – akcijski plan 

RZ se provodi, 

• većina (85-90%) studenata namjerava nastaviti školovanje nakon preddiplomskog 

studija. 

 

      b) Dodatak diplomi: primjer dobre prakse 

Prof. Zoran Ivanović dekan Fakulteta za turistički i hotelski menadžment Opatija 

upoznao je rektore o aktivnostima i mjerama koje je fakultet poduzeo u posljednje tri 

godine od uvođenja bolonjskih studijskih programa da bi saživio sustav ECTS ocjenjivanja 

studenata. ECTS sustav ocjenjivanja zahtijevao je izradu i razvoj sustava za prikupljanje 

bodova za svaku pojedinačnu aktivnost studenata i strukturu ocjenjivanja njegovog 

znanja, vještina i kompetencija na svakom predmetu. 

Fakultet intenzivno radi na tome da dopunska isprava o studiju bude lako prepoznatljiva 

na međunarodnom tržištu rada na temelju jasnih međunarodno priznatih kvalifikacija 

iskazanih u dopunskoj ispravi o studiju kako bi od Europske komisije dobili Etiketu. 

 

      c) Prorektor Lučin je podsjetio rektore da se na prošloj sjednici raspravljalo i usvojio 

Akcijski plan za početak diplomskih studija, te se po njemu provode brojne aktivnosti. 

Rektorski zbor nakon rasprave donio je jednoglasno 

 

ZAKLJUČKE 

 

Izmjene studijskih programa u izvedbenom dijelu 

• napredovanje kroz studij nakupljanjem ECTS kredita, 

• utvrđivanje realnog radnog opterećenja studenata (ECTS priručnik), 

• smanjivanje radnog opterećenja u aktivnoj nastavi, 

• puna primjena dodatka diplomi, 

• ocjenjivanje studenata kompatibilno s ECTS (izražavanje ostvarenih znanja, 

vještina i kompetencija), 

• fleksibilni akademski profili. 

 

Osiguravanje kvalitete 

• završetak uspostavljanja sustava (legislativni okvir i organizacijska struktura), 
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• interna i eksterna evaluacija. 

 

Ad 6. Prof dr. sc. Krešimir Pavelić predsjednik Nacionalnog vijeća za znanost upoznao je 

rektore s prijedlozima koje je izložilo Nacionalno vijeće za znanost i uputilo MZOŠ-u da se 

uredi sustav znanstvenih novaka, pa će se između ostalog osnovati pri MZOŠ-u Ured za 

znanstvene novake koji će pratiti uspješnost i znanstvenih novaka i njihovih mentora. 

Također će se drugačije ugovorno rješavati status znanstvenih novaka, a i njihovo 

primanje ne bi više bilo putem javnog natječaja. 

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Na sljedećoj sjednici Rektorskog zbora nastavit će se rasprava o znanstvenim novacima i 

uvrstiti rasprava o financiranju znanstvenih projekata, a na jednoj od navedenih sjednica 

uvrstiti tema doktorski studiji u Republici Hrvatskoj. 

 

Ad 7. a) U svezi dopisa rektora A. Uglešića o ozbiljnim problemima oko uvođenja sustava 

Voyager u Sveučilišnim knjižnicama dogovoreno je da prijedlog rješenja o tome za 

Rektorski zbor pripremi rektor A. Uglešić u suradnji s ravnateljicom Sveučilišne knjižnice 

u Rijeci Senkom Tomljanović, prof. i ravnateljem Sveučilišne knjižnice u Zadru, prof. dr. 

Srećkom Jelušićem. 

 

b) Na dopis koji je stigao od Saborskog odbora za imenovanje u Nacionalni odbor za 

suzbijanje korupcije trebalo je predložiti jednog člana iz akademske zajednice. 

Na prijedlog akademika Rukavine da to bude prof. dr. Josip Kregar s Pravnog fakulteta u 

Zagrebu Rektorski zbor jednoglasno je usvojio 

 

ZAKLJUČAK 

 

Predsjednik Rektorskog zbora razgovarat će s prof. dr. Josipom Kregarom s Pravnog 

fakulteta u Zagrebu i ako da svoj pristanak izvijestit će Saborski odbor o prijedlogu 

Rektorskog zbora. 
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c) Rektor Milković i rektor Uglešić naglašavaju hitnu potrebu da se s Nacionalnim 

vijećem za visoko obrazovanje raspravi pitanje dopusnica za nove studijske programe,  

jer neki postupci NVVO značajno pogađaju novoosnovana Sveučilišta.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio  

 

 

ZAKLJUČAK 

 

Na jednu od sjednica Rektorskog zbora pozvat će se predsjednik Nacionalnog vijeća za 

visoko obrazovanje kako bi se raspravilo o suradnji NVVO i sveučilišta u kontekstu 

iznesenih primjedbi. 

 

Sjednica je završena u 1230 sati. 

 

Zapisnik sastavila:     Predsjednik Rektorskog zbora: 

___________________________     __________________________ 

Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur.   akademik Daniel Rukavina 
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