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Rijeka, 8.svibnja 2008. 

 

Rektorski zbor 

 

SKRAĆENI ZAPISNIK 

 

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

 6. svibnja 2008. godine, s početkom u 1030 sati u prostorijama MZOŠ-a u Zagrebu 

Na sjednici Rektorskoga zbora održanoj 6. svibnja 2008. godine u Zagrebu, na kojoj su 

prisustvovali svi rektori hrvatskih sveučilišta, osim rektora Milkovića te ministar znanosti, 

obrazovanja i športa prof.dr.sc. Dragan Primorac, raspravljalo se o aktualnostima i 

problemima u provedbi bolonjskog procesa u Republici Hrvatskoj. 

Predsjednik Rektorskoga zbora akademik Daniel Rukavina otvorio je 6. 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. Financiranje diplomskih studija (ministar i suradnici), 

2. Analiza preddiplomskih studija (rektori). 

  

Rektorski zbor je na više ranijih sjednica analizirao dosadašnji tijek provedbe reformi 

obrazovanja na hrvatskim sveučilištima. Rektori napominju da je na temelju prijedloga 

sastavnica svakog pojedinog sveučilišta te uz mišljenje Nacionalnoga vijeća za visoko 

obrazovanje za svaki pojedini studijski program, a uz dopusnicu MZOŠ-a, prije tri godine 

Rektorski zbor donio odluku o početku izvođenja studija usklađenih s Bolonjskom 

deklaracijom. 
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Tada je pri donošenju odluke Rektorski zbor imao u vidu sve zahtjeve koje 

podrazumijeva tzv. bolonjski način studiranja, i procijenio da su ispunjene osnovne 

pretpostavke za početak reforme. Rektorski zbor je bio dodatno ohrabren čvrstim stavom 

MZOŠ da će kontinuirano jačati potencijal visokih učilišta kako bi se čim prije ispunili 

ciljevi reforme i dosegla kvaliteta kakvu podrazumijevaju europski kriteriji čime bi se 

hrvatska sveučilišta u potpunosti uključila ravnopravno u europski prostor visokoga 

obrazovanja. Rektorski zbor pozdravlja napore Republike Hrvatske i Vlade Republike 

Hrvatske koja je u odnosu na 2003. godinu povećala proračun za visoko obrazovanje za 65% 

(iznos za 1 milijardu i 43 milijuna kuna), te radi kvalitetne provedbe bolonjskog procesa 

otvorila 1740 novih radnih mjesta i samo na visokim učilištima zaposlila više od 1200 

znanstvenih novaka. 

Rektorski zbor je u posljednje tri godine pomno pratio napredak reforme te 

kontinuirano poduzimao mjere sa ciljem što učinkovitije provedbe bolonjskog procesa. 

Posebno naglašavamo i cijenimo izravnu potporu MZOŠ-a u odnosu na zahtjeve za otvaranje 

novih radnih mjesta te zapošljavanje znanstvenika povratnika i znanstvenih novaka. Također 

je značajno podignut standard studiranja i postavljeni su uvjeti za značajno povećanje 

kvalitete visokoga obrazovanja u Republici Hrvatskoj, napose izgradnjom novih objekata u 

okviru projekta izgradnje sveučilišnih kampusa u Osijeku, Splitu, Rijeci i Zagrebu za koja 

ulaganja iznose 3,3 milijarde kuna. Rektorski zbor posebno pozdravlja planiranu izgradnju 

novih studentskih domova na nivou Republike Hrvatske i raspisivanje natječaja za 

konzultanta do 15. 5. za potrebe izgradnje domova na svim hrvatskim sveučilištima (što 

iznosi oko 5000 ležajeva). 

Rektori sa zadovoljstvom konstatiraju da ove godine prva bolonjska generacija 

studenata završava svoje preddiplomske studije. Naša su očekivanja, temeljem 

rezultata anketnih istraživanja, da će zadovoljavajući broj studenata na vrijeme završiti 

svoje preddiplomske studije i steći uvjete za upis na diplomske studije. Uz druga postignuća, 

ovaj postotak, premda još uvijek ne zadovoljava cilj i smisao reforme, predstavlja značajan 

pomak u odnosu na raniji režim studija. Ohrabreni ovim rezultatima vjerujemo da će svaka 

sljedeća generacija bolonjskih studenata, uz primjeren i kontinuiran napor sviju koji su 

povezani s reformom, polučivati uspjeh koji će svjedočiti o opravdanosti pokrenutih reformi. 
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Rektorski zbor prepoznaje da je opravdana većina zahtjeva koje su studenti 

postavili u javnosti, a posebice oni koji se odnose na poštivanje zakona, propisa i općih 

akata od strane visokih učilišta. S obzirom na to, Rektorski zbor donio sljedeće 

ZAKLJUČKE 

Školarine za diplomske studije 

Rektorski zbor pozdravlja odluku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa da svim 

redovitim studentima diplomskih studija, bez obzira na uvjete dosadašnjeg studiranja, 

omogući upis na diplomski studij bez plaćanja školarine i li  participacije. Ova odluka će se 

provesti na način da će visokim učilištima, pored iznosa novca utvrđenog u proračunu za 

2008. godinu, za svakog upisanog studenta isplatiti iznos školarine za odgovarajuću vrstu 

studija pri čemu će stručne službe ministarstva u suradnji sa sveučilištima odrediti točan 

iznos školarine. Visokim učilištima ovaj iznos novca bit će jednokratno isplaćeni najkasnije 

do kraja studenog ove godine. Ovo je izvrsna mjera u stimuliranju izvrsnosti i otvaranju 

prohodnosti prema doktorskim studijima. 

Kvote za upis na diplomske studije 

Rektorski zbor prihvaća prijedlog MZOŠ-a da sveučilišta u akademskoj godini 2008./09. 

omoguće upis na diplomske studije svih studenata prve generacije preddiplomskih studija koji 

zadovoljavaju uvjete za upis. 

Uvjeti izvođenja studijskih programa 

Rektorski zbor prepoznaje da se na najvećem broju hrvatskih sveučilišta i njihovih sastavnica 

poštuju objavljeni propisi i uvjeti studija. No, zahtjevi studenata koje je primio Rektorski 

zbor ukazuju da postoje neke sastavnice na kojima to nije slučaj. S obzirom na to, Rektorski 

zbor inzistira da sveučilišta i njihove sastavnice sukladno prethodnim odlukama Rektorskoga 

zbora: 

omoguće studentima da završe studij pod uvjetima pod kojima su ga upisali; 

u slučaju mijenjanja uvjeta studija koji su vrijedili prilikom upisa, sve promjene 

donose putem 

ugovora sklopljenoga sa svakim pojedinim studentom; 

uvjete studija naprave javno dostupnima na oglasnim pločama i internetskim 

stranicama visokih 
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učilišta, te da iste ažuriraju odmah po nastanku promjene; 

usklade ispitne termine i objave ih na početku akademske godine, a eventualne 

promjene termina 

moguće su jedino uz suglasnost studenata; 

Ovo su pitanja od interesa za svakoga studenta. S obzirom na to, Rektorski zbor poziva svako 

sveučilište da u najkraćem mogućem roku ustroji i objavi adresu, telefon i e-mail adresu na 

koju se studenti mogu požaliti ako se ove preporuke ne provode na pojedinim sastavnicama. 

Rektorski zbor poziva Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa da sve žalbe na 

provođenje ovih preporuka upućuje na rektorate sveučilišta. 

Rektorski zbor poziva Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa da za one studijske 

programe ili visoka učilišta kod kojih dokumentirano nije ostvaren napredak u rješavanju 

evidentiranih problema, u skladu sa člankom 16. stavkom 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti 

i visokoga obrazovanja, zatraži od Agencije za znanost i visoko obrazovanje izvanrednu 

provjeru kvalitete navedenoga studijskog programa ili visokog učilišta. 

Uvjeti upisa na diplomske studije 

Rektorski zbor poziva sveučilišta i njihove sastavnice da: 

do 1. lipnja 2008. objave uvjete upisa i druge odluke kojima se regulira upisu na 

diplomske studije; 

- pri definiranju uvjeta upisa na diplomske studije za studente koji završavaju 

preddiplomske ili stručne studije ove akademske godine, uvjete i rokove upisa 

prilagode njihovim posebnim potrebama; 

shodno „Akcijskom planu za prijelaz u drugu fazu bolonjskog procesa" omogući 

upise na diplomske studije do 1. studenoga 2008., a po mogućnostima i potrebama 

organiziraju upise do drugoga semestra akademske godine 2008./09. 

Studentske ankete i osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju 

Rektorski zbor pozdravlja napredak koji je na većini visokih učilišta napravljen u ustrojavanju 

ureda za osiguranje kvalitete i provođenje sveučilišnih studentskih anketa. No, s obzirom na 

preostala pitanja Rektorski zbor poziva sveučilišta i njihove sastavnice da: 

omoguće studentima da sudjeluju u donošenju odluka o primjeni rezultata studentskih 

anketa radi 

poboljšanja kvalitete studija i nastave; 
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- donesu odredbe u svojim općim aktima kojima će studentskim pravobraniteljima biti 

omogućen uvid u rezultate studentskih anketa za one profesore za koje je studentski 

pravobranitelj primio dokumentiranu pritužbu studenta za čije rješavanje je 

mjerodavan rezultat ankete; uključe studente u svoje mehanizme unutrašnjega 

osiguranja kvalitete i kao ispitanike u postupke vanjskoga vrednovanja kvalitete visokih 

učilišta, sukladno Europskim standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete u 

visokom obrazovanju. 

U provođenju ovih preporuka najvećim će dijelom sudjelovati studentski predstavnici i 

studentski pravobranitelji. Također Rektorski zbor donosi odluku da se na svakom 

sveučilištu jedan od prorektora zaduži za osiguranje kvalitete nastavnog procesa. 

Zapošljivost 

Rektorski zbor poziva sveučilišta i njihove sastavnice da objave na svojim internetskim 

stranicama i uključe u svoje dopunske isprave o studiju (diploma supplemente) ishode 

učenja i kompetencije koje studenti stječu završetkom svakoga studijskog programa. 

Tijekom rasprave o već pripremljenim zaključcima 6. sjednice koji su na 

konferenciji za tisak podijeljeni predstavnicima medija, raspravljeno je s ministrom 

prof.dr.sc. Draganom Primorcem i dogovoreno sljedeće: 

S obzirom na važnost kvalitete provođenja 2. ciklusa (diplomski studiji) prema uvjetima 

Bolonjskog procesa, za potrebe tih studija u drugoj polovici 2008. godine sveučilištima će 

biti odobreno dodatnih 400 razvojnih radnih mjesta. Natječaj za ova mjesta počet će se 

raspisivati u drugoj polovici 2008. u dogovoru s ministarstvom. 

MZOŠ će hitno pristupiti rješavanju pitanja financiranja doktorskih studija, što već 

postaje  najaktualniji problem u financiranju hrvatskih sveučilišta. 

MZOŠ će u rasprave o rebalansu proračuna uz  potporu Rektorskoga zbora, hitno staviti i 

pitanje kroničnog nedostatka sredstava za materijalne troškove sveučilišta. 

 

 

 

       Predsjednik Rektorskog zbora: 

         __________________________ 

       akademik Daniel Rukavina 
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