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Z A P I S N I K 
 

1. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009., održane 29. rujna 2008. godine u 12 sati 
u Velikoj vijećnici Rektorata Sveučilišta u Zagrebu 

 
 

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,  
• prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Rektorskog zbora 
 

Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
• Anica Hunjet, načelnica u Upravi za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Maja Pavlica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa  
• Tomislav Vodička, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 

 
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. Ljiljana Pinter, prorektorica za studije i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu, 
• prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje Sveučilišta u Zagrebu, 
• prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu, 
• prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju Sveučilišta u Zagrebu, 
• prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
• dr. sc. Vesna Dodiković Jurković, načelnica Odjela za osiguravanje kvalitete u Agenciji za znanost i 

visoko obrazovanje, 
• Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu 
• Roberta Hlača Mlinar, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Rijeci 
• Zdenka Barišić, dipl. iur., glavna tajnica Sveučilišta u Osijeku  
• Branko Putica, dipl. iur., akademski tajnik Sveučilišta u Dubrovniku, 
• mr. sc. Tamara Gobo, stručna savjetnica Sveučilišta u Zagrebu 
• Tamara Dagen, Ured za odnose s javnošću Sveučilišta u Zagrebu 
 
 
 
 
 
 
 
 

S V E U Č I L I Š T E   U   Z A G R E B U 
 
R E K T O R S K I   Z B O R  
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Prof. dr. sc. A. Bjeliš, predsjednik Rektorskog zbora, obavijestio je prisutne kako se prije početka sjednice 
sastao sa ostalim hrvatskim rektorima i da su preliminarno dogovorili kako će raditi ubuduće te je otvorio 1. 
sjednicu Rektorskoga zbora u ak. god. 2008./2009. i predložio da se usvoji dnevni red koji su članovi 
Rektorskog zbora dobili uz poziv za ovu sjednicu. Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći 

 
d n e v n i    r e d: 

 
1)   Prihvaćanje zapisnika 10. sjednice Rektorskog zbora održane 25. rujna 2008. godine 
 
2)   Informacije o prijedlogu Proračuna za 2009. godinu 
 
3)   Informacije o inicijativi za donošenje Zakona o sveučilištu 
 
4)   Popis akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva 
  
5)   Priručnik za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguranja kvalitete  
      (AUDIT)  visokoškolskih institucija u Republici Hrvatskoj 
 
6)  Ostalo 

 
 

 
1. Prihvaćanje zapisnika 10. sjednice Rektorskog zbora održane 25. rujna 2008. godine 
    Zapisnik sa 10. sjednice Rektorskog zbora u ak. god. 2007./2008. jednoglasno je prihvaćen. 
 
 
2. i 3.  Informacije o prijedlogu Proračuna za 2009. godinu 
           Informacije o inicijativi za donošenje Zakona o sveučilištu 

     Prof. dr. sc. A. Bjeliš izvijestio je Rektorski zbor da pozvani predstavnici Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa koji su trebali izvijestiti o navedenim točkama dnevnog reda nisu u mogućnosti 
sudjelovati na sjednici Rektorskog zbora, pa se točke 2. i 3. dnevnog reda odgađaju za narednu sjednicu. 
 
 
 
4. Popis akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš istaknuo je kako je Popis akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva nakon 
objavljivanja u Narodnim novinama izazvao dosta reakcija i primjedba.  

Prof. dr. sc. I. Pavić izvijestio je, kao predsjednik, o radu Povjerenstva koje je imenovao 
Rektorski zbor i o ispravljenom prijedlogu koji se može grupirati u 3 skupine:  

1) izostavljeni prijedlozi akademskih naziva vezanih uz studijske programe koji su dopusnice dobili nakon 
objavljivanja Popisa ili propustom nisu uvršteni u Popis, a imaju dopusnicu;  

2) promjene naziva (usvojeno je pravilo da se maksimalno pojednostave nazivi i te da se usvoji općenitiji 
pristup); 

3) zahtjevi koji se odnose na ekvivalenciju (prijašnji studijski programi u trajanju kraćem od tri godine 
kojima je potrebno naći ekvivalent u novom sustavu školstva). 

Prof. dr. sc. M. Kovačević istaknula je problem vezan uz podjelu na polja, područja i grane te naglasila 
kako se ne može nešto prihvatiti ako je dana argumentacija i iza toga stoji struka. Na veliki broj podnesenih 
primjedaba, prijedloga i zahtjeva sastavnica Sveučilišta u Zagrebu struka neće odustati od zahtjeva koje je 
postavila.  

Prof. dr. sc. I. Pavić je naveo kako se u članku 16. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i 
akademskom stupnju navodi da će Rektorski zbor utvrditi i objaviti u Narodnim novinama Popis akademskih i 
stručnih naziva i akademskih stupnjeva i njihovih kratica u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu ovog 
Zakona te je predložio da se prihvati prijedlog Povjerenstva, a eventualne nedostatke koje će sastavnice 
dostaviti postanu sastavni dio Zapisnika. 
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Prof. dr. sc. A. Bjeliš je istaknuo da je potrebno navesti obrazloženje zašto nešto nije prihvaćeno te je 

naveo kako su se primjedbe pojedinih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu bazirale na jakim uvidima u konkretne 
situacije. Predlaže da se do sljedeće sjednice Rektorskog zbora sa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu koje 
imaju studijske programe za nastavničke i inženjerske smjerove raspravi još jednom prijedloge akademskih 
naziva i dostave prijedlozi Povjerenstvu.  

Rektorski zbor potom je jednoglasno donio sljedeći 
 

Zaključak 
Povjerenstvo je dužno navesti kratka obrazloženja za prijedloge i primjedbe koji su odbijeni ili nisu 

u skladu sa Zakonom i dostaviti ih članovima Rektorskog zboru. Do sjednice Rektorskog zbora 
početkom mjeseca prosinca 2008. svi su rektori dužni na svojim sveučilištima raspraviti argumente 
povjerenstva i dostaviti Povjerenstvu pravovremeno eventualne nove prijedloge.  
 
 
 
5.  Priručnik za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguranja kvalitete 
     (AUDIT)  visokoškolskih institucija u Republici Hrvatskoj 
     Prof.dr.sc. J. Havranek ukratko je predstavila Priručnik za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava 
osiguranja kvalitete (AUDIT)  visokoškolskih institucija u Republici Hrvatskoj. U Priručniku su detaljno 
opisani postupci modela neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokoobrazovnih 
institucija kao i opće preporuke stručnjacima za prosudbu. Priručnik je prvenstveno namijenjen osoblju 
Agencije, a mogu ga koristiti i visokoškolske institucije. Priručnik se sastoji iz četiri dijela: sustav 
osiguravanja kvalitete, općenito o vanjskoj periodičnoj prosudbi, opis procesa i postupaka vanjske neovisne 
periodične prosudbe i prilozi.   
       Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio navedeni Priručnik.  
 
 
6. Ostalo 
a) Rektor A. Bjeliš, nakon prethodnog dogovora s ostalim rektorima, predlože teme o kojima će 
    Rektorski zbor raspravljati u ovoj akademskoj godini: 

 
- intenzivnija suradnja među sveučilištima (problemi međusveučilišnih odnosa, sustavnija razrada 

međunarodne suradnje sveučilišta), 
-  razmjena studenata, 
-  analiza 1. bolonjskog ciklusa, 
-  cjeloživotno obrazovanje i 
-  studiji (modeli povezivanja studija, gostujući profesori, razmjena profesora). 
 

Rektorski zbor potom je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak: 
1.) prorektori za međunarodnu suradnju trebaju pripremiti za sljedeću sjednicu Rektorskog zbora 
izvješća kakvo je sadašnje stanje vezano uz uspostavu bilateralnih sporazuma sa drugim sveučilištima i 
međunarodnoj razmjeni studenata te 
 
2.) svako sveučilište treba pripremiti svoje izvješće i analizu uspješnosti o završenom 1. bolonjskom 
ciklusu (studiji, indikatori uspješnost na pojedinim godinama studija).  

 
 

b) Rektor A. Bjeliš izvijestio je prisutne o najnovijoj deklaraciji EUA vezanoj uz cjeloživotno obrazovanje. O 
deklaraciji će se raspravljati nakon što se napravi analiza međunarodne razmjene studenata i studija te 
uspješnosti na studijima. 
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Na iduću sjednicu Rektorskog zbora potrebno je pozvati ravnateljicu Agencije za mobilnost i programe EU 
gđu Tinu Šarić i predstavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa jer će se raspravljati o cjeloživotnom 
obrazovanju. 

 
 

Iduća sjednica rektorskog zbora održat će se između 10. i 12. prosinca 2008.  
 
 

 
 

Predsjednik Rektorskog zbora 
 

prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v. r. 
 
 
 
Zapisnik sastavila: 
mr. sc. Tamara Gobo, stručna savjetnica 


