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Z A P I S N I K 

 
 

3. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009., održane 21. siječnja 2009. godine u 11 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: 
• dr. sc. Radovan Fuchs, državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• prof. dr.sc. Dražen Vikić-Topić, državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• dr. sc. Dragan Schwarz, državni tajnik, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Vito Turšić, dipl. iur., ravnatelj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Stanislava Rogić, tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
 
Ostali nazočni: 
• prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
• prof. dr. sc. Vlado Majstorović, rektor Sveučilišta u Mostaru 
• 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. Ksenija Turković, prorektorica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu 
• prof. dr. sc. Srećko Jelić, prorektor za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju, knjižnice i izdavaštvo, 

Sveučilište u Zadru 
• prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice 
• prof. dr. sc. Neven Duić, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu  
• Bojana Grubišin 
• Zdravka Bušić, Nacionalna i sveučilišna knjižnica 
• Jelena Gladović, Sveučilište u Splitu 
• Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu 
• 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 
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Prof. dr. sc. A. Bjeliš, predsjednik Rektorskog zbora, otvorio je 3. sjednicu Rektorskoga zbora u ak. god. 
2008./2009. te predložio da se usvoji dnevni red koji su članovi Rektorskog zbora dobili uz poziv za sjednicu, uz 
dopunu točke 2. koja se proširuje i glasi 2.) Financiranje znanstvenih projekata za 2008. i 2009. godinu te se 
dodaje točka 9. koja glasi 9.) Osnivanje radne skupine za pitanja mobilnosti.  

Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1) Prihvaćanje zapisnika 2. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009. održane 10. 
prosinca 2008. godine 

2) Financiranje znanstvenih projekata za 2008. i 2009. godinu 
3) Popis akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva 
4) Izvješće o realizaciji razvojnih radnih mjesta u 2007. i 2008. godini 
5) Upis na poslijediplomski specijalistički studij osoba koje su završile stručni dodiplomski studij u 

trajanju od četiri godine 
6) Dopis Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske i očitovanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice  
7) Uključivanje sveučilišta u nacionalnu mrežu za mobilnost istraživača koja će biti dio mreže 

Europske komisije EURAXESS/ERA MORE 
8) Izbor hrvatskog predstavnika u radnoj grupi BFUG-a za mobilnost 
9) Osnivanje radne skupine za pitanja mobilnosti 
10) Ostalo 
 

 
1.) Prihvaćanje zapisnika 2. sjednice Rektorskog zbora održane 29. listopada 2008. godine 

Akademik D. Rukavina iznio je primjedbu na dio zapisnika 2. sjednice koji se odnosi na točku 7.) te je 
obrazložio kako je nakon sjednice RZ s ministrom zaključeno da se odobre nove kvote razvojnih radnih mjesta 
koja će se raspisati u drugoj polovici 2008. što je, na traženje rektora, i pismeno poslano svim članovima RZ pod 
nazivom Dopuna zaključaka šeste sjednice RZ te je isti dan faksirano svim rektorima. Također je, istaknuo je 
akademik Rukavina, 8. svibnja 2008. poslan skraćeni zapisnik sa sjednice gdje se nalazi spomenuti dio, a koji je 
usvojen na sjednici 14. svibnja 2008. u Rijeci. 

Prof. dr. sc.dr.h.c. G. Kralik upozorila je na dio koji se odnosi na raspravu vezanu uz točku 2a) te je zatražila 
da se u zapisnik unese potpuna rasprava vezana uz ovu točku. 

Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio zapisnik 2. sjednice uz navedene korekcije. 
 
 
2. ) Financiranje znanstvenih projekata za 2008. i 2009. godinu 

Prof. dr. sc. D. Vikić-Topić ukratko je izvijestio o napravljenim statistikama financiranja projekata po 
područjima znanosti MZOŠ-a krajem 2008.godine. U prirodnim znanostima, od ukupnog financiranja znanstvenih 
projekata, izdvojeno je 23% (35.500.000,00 kuna), za tehničke znanosti 22,2% (34.150.000,00 kn), za 
biomedicinske znanosti 25,2 %(38.900.000,00 kn), za biotehničke znanosti 11,8 % (18.150.000,00 kn), za 
društvene znanosti 9,1% (13.957.000,00  kn) i za humanističke znanosti 8,7% (13.310.000,00 kn), što je 
sveukupno za znanstvene projekte bilo izdvojeno 154.000.000,00 kn. Najveći broj svih projekata je sa sveučilišta 
(oko 80%), a ostatak je sa javnih znanstvenih instituta i ostalih ustanova (klinički bolnički centri, HAZU,...). 
Ujedno je istaknuto kako ističe dvogodišnje razdoblje i potrebno je provesti evaluacije (ukoliko projekti nisu 
zadovoljavajući, ukinut će se). U 2009. financiranje će biti sukladno već postojećem dogovoru, a evaluacijom će 
se odlučiti koji će projekti ići dalje. U buduće će projekti biti u nadležnosti Nacionalne zaklade za znanost, a 
MZOŠ će imati institucionalno financiranje (hladni pogon, lump sum za istraživanje i projekti od posebnog 
interesa za razvoj države).  

Na upit prof. dr. sc. A. Bjeliša o realizaciji izvršenja obveza po projektima u 2008., prof. dr. sc. D. Vikić-Topić 
je potvrdio kako je u pripremi isplata za mjesec studeni, a uskoro će isplata i za mjesec prosinac. 

Prof. dr. sc.dr.h.c. G. Kralik predložila je da se naknadno evaluirani projekti inkorporiraju u programe jer su 
prvobitno bili tako i zamišljeni, a prof. dr. sc. D. Vikić-Topić potvrdio je kako MZOŠ očekuje očitovanje od 
Nacionalnog vijeća za znanost koje mora dati svoje mišljenje.  

Prof. dr. sc. A. Bjeliš zamolio je predstavnike MZOŠ-a da izvijeste prisutne o budućem kanaliziranju 
financiranja bazičnih znanstvenih aktivnosti putem sveučilišta, o procjeni koliko bi trebalo uložiti u promjenu 
sustava te uvrštavanje doktorskih studija kao dio sustava. 

Predstavnici MZOŠ-a istaknuli su da se razvija novi sustav kojim će se znanstveni projekti prenijeti na 
Nacionalnu zakladu za znanost, a bazični projekti će se institucionalno financirani poput lump suma za istraživanje 
(napravljena je analiza znanstvenika, kojih u RH ima oko 5200, definirala bi se suma, koja ne bi bila čista 
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glavarina i taj iznos bi se slao na institucije – sveučilišta i institute). Ujedno je istaknuto kako, vezano uz 
provođenje i izvođenje doktorskih studija, postoji niz nelogičnosti (npr. cijena studiranja u nekim slučajevima na 
prirodnim ili medicinskim doktorskim studijima je niža od društveno-humanističkih što je nelogično i potrebno je 
to revidirati). Kao prijedlog za rješenje za smanjivanje troškova doktorskih studija bilo bi da izvođenje nastave i 
angažman ulazi u normu opterećenja sveučilišnih nastavnika.  
 
 
3.) Popis akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva 

Prof. dr. sc. M. Kovačević izvijestila je o sastanku sa sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu koje su imale 
probleme vezane uz Popis. Dio njihovih zahtjeva nije bio u skladu sa postojećom regulativom, dio primjedaba je 
tehničke naravi (dopusnica je u međuvremenu stigla, greška u dopusnici koju je potrebno ispraviti...) koje se mogu 
uvažiti, dio primjedaba je također tehničke naravi ali sa sadržajnom dimenzijom (npr. FKIT-u ponuđen je naziv 
inženjer kemije odnosno prvostupnik ili magistar kemije čime se gubi druga dimenzija izobrazbe kemijskih 
inženjera). U popratnom dopisu, koji je sastavni dio ovog zapisnika, detaljno su obrazloženi stavovi Sveučilišta u 
Zagrebu, za koji je prof. dr. sc. Pavić potvrdio da nisu u koliziji sa Zakonom, te je predložio da se prihvate 
(razgraničenje akademskog naziva za nastavničke studije u odnosu na ostale studijske programe koji se izvode na 
istom fakultetu dodavanjem riječi edukacije unutar naziva; zadržavanje riječi znanost u akademskim nazivima za 
studijske programe znanost o okolišu i informacijske znanosti; kratice akademskih naziva poslijediplomskih 
specijalističkih studija, gdje je to moguće, pisati u punom nazivu, a same akademske nazive naročito), a 
Povjerenstvo će napraviti prijedlog koji će prije objavljivanja biti upućen svim rektorima na uvid.  

 
Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Tri točke navedene u popratnom dopisu Sveučilišta u Zagrebu nisu u koliziji sa Zakonom, te se 

prihvaćaju, a Povjerenstvo će napraviti prijedlog koji će prije objavljivanja biti upućen svim rektorima na 
uvid.  
 
 
4.) Izvješće o realizaciji razvojnih radnih mjesta u 2007. i 2008. godini 

Prof. dr. sc. T. Ćurko izvijestio je, kako su, sukladno zaključku RZ, prikupljeni podaci o zapošljavanju na 
razvojna radna mjesta u 2007. i 2008.godini., obzirom na nastali nesporazum što je rezultiralo neskladom u 
popunjavanju razvojnih radnih mjesta u 2008. godini. Sveučilišta u Osijeku, Puli, Rijeci i Zadru su realizirala 
popunjavanje novih razvojnih radnih mjesta, dok sveučilišta u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu nisu. Zbog nejasnoća 
u tumačenju navedenih zbivanja, postoji neujednačenost u strukturi novih zapošljavanja (različiti su pristupi u 
zapošljavanju u znanstveno-nastavne i umjetnička zvanja u odnosu na administrativno-stručna i suradnička 
zvanja).  

Prof. dr. sc. I. Pavić predložio je da ona sveučilišta koja nisu realizirala nove kvote, to učine, a prof. dr. 
sc.dr.h.c. G. Kralik upozorila je na nesporazum, te je istaknula kako je zaključak RZ od 6. svibnja 2008. dostavljen 
članovima RZ i MZOŠ-u. Ujedno je potvrdila da postoji odluka RZ kojom se od ukupnog broja novih razvojnih 
radnih mjesta može, prema utvrđenim potrebama u sustavu visokog obrazovanja izvršiti raspodjela do 15% na 
nova radna mjesta za administrativno, stručno i tehničko osoblje.  

S. Rogić obavijestila je o okružnici Ministarstva financija u kojoj se upozorava na članak 15. Zakona o 
izvršenju Državnog proračuna gdje se navodi da su korisnici, koji se financiraju iz Državnog proračuna, dužni u 
roku od 8 dana dostaviti presliku rješenja o zasnivanju ili prekidu radnog odnosa. MZOŠ će od sveučilišta zatražiti 
pregled tj. plan zapošljavanja za 2009. godinu i preslike rješenja. 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš zaključio je raspravu činjenicama kako postoji obveza koju je MZOŠ prihvatilo, a kojom 
se za 2008., dozvoljava raspodjela radnih mjesta od 400+400. Sva sveučilišta bi trebala MZOŠ-u dostaviti planove 
prijema kadrova za 2009. godinu. 

 
Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Sva sveučilišta, uključujući i ona koja do sada nisu raspisala natječaj za popunu dodatnih razvojnih 

radnih mjesta, moraju to učiniti najkasnije do 31. ožujka 2009., te moraju MZOŠ-u iskazati svoje planove 
popunjavanja tih mjesta, čime MZOŠ potvrđuje svoju obvezu za 2009.  
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5.) Upis na poslijediplomski specijalistički studij osoba koje su završile stručni dodiplomski studij u 
trajanju od četiri godine 

V. Turšić, dipl. iur., obrazložio je kako je na stručnim studijima studij završila prva generacija prvostupnika od 
kojih neki žele nastaviti obrazovanje, a zakonske odredbe onemogućuju nastavak obrazovanja u ovoj fazi. Većina 
sastavnica se očituje da neće primati stručne prvostupnike na diplomske studije. Potrebno je utvrditi mogućnosti 
obrazovanja prvostupnika u okviru diplomskih studija, ali i mogućnost nastavka obrazovanja na sveučilišnim 
poslijediplomskim studijima onih koji su ranije završili četverogodišnji stručni studij. Stav RZ mogao bi sugerirati 
sveučilištima da pokušaju razviti modele kako primiti u sustav prvostupnike stručnih studija jer će u protivnom 
biti veliki broj ljudi koji će se naći u procjepu visokog obrazovanja što bi moglo utjecati na rezultate Bolonjskog 
procesa. 

Prof. dr. sc. M. Kovačević je podsjetila na zakonsku regulativu gdje Zakon o visokom obrazovanju navodi 
kako poslijediplomski studij može upisat osoba koja je završila odgovarajući diplomski studij ali sveučilište može 
propisati druge uvjete za upis na poslijediplomski studij. Statut Sveučilišta u Zagrebu propisuje da 
poslijediplomski specijalistički studij može upisati osoba sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem koja 
ispunjava uvjete tj. poslijediplomski specijalistički studij može upisati osoba sa završenim stručnim studijem sa 
240 ECTS ili više. Iz navedenog proizlazi da oni koji su završili četverogodišnji stručni studij mogu izravno 
upisati specijalistički studij, dok za ostale svaka sastavnica tj. Vijeće donosi odluke. Prof. dr. sc. M. Kovačević 
također je naglasila kako se specijalistički studiji trebaju promatrati kroz aspekt cjeloživotnog obrazovanja. 

Prof. dr. sc.dr.h.c. G. Kralik obavijestila je o uputi dr. sc. Uzelca od 28. kolovoza 2007. godine gdje su dati 
prijedlozi, poglavito u članku 77. stavka 4., 5. i 7. Zakona. 

 
Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Rektorski zbor će obavijestiti sastavnice svih sveučilišta da s preporukom uzmu u obzir zakonske 

odredbe koje propisuju da je unutar svakog sveučilišnog studijskog programa potrebno definirati uvjete 
pod kojima se osobe sa završenim stručnim preddiplomskim i dodiplomskim studijima mogu upisati u 
sveučilišne diplomske i poslijediplomske specijalističke studije. 
 
 
 
6.)  Dopis Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske i očitovanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice  

Prof. dr. sc. A. Bjeliš obavijestio je prisutne o dopisu Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske (ZaKSH) koje 
je RZ zaprimio u prosincu 2008., nakon čega je zatraženo očitovanje od prof. dr. sc. T. Maštrovića, glavnog 
ravnatelja Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK), a konzultacije su održane i s dr. sc. D. Schwarzom. Prof. dr. 
sc. A. Uglešić upozorio je na zaključak sa 10. sjednice RZ, održane 25. rujna 2008. gdje je podržano traženje 
ZaKSH da se odnosi između NSK i pojedinih sveučilišta na implementaciji Alepha čim prije ugovorno reguliraju. 

Prof. dr. sc. S. Jelušić istaknuo je kako je cilj da se implementira odgovarajući softver u cijeli sustav, te je 
posebice istaknuo kako je:   

1. potrebno predočiti novi ugovor između dobavljača softvera i NSK, koja je prema uputama dr. sc. D. 
Schwarza trebala sklopiti novi ugovor obzirom da je dobavljač istaknuo kako neće dalje razvijati 
kupljeni softver Voyager, već predlaže implementaciju Alepha. Budući da je NSK bila nositelj Ugovora 
za Voyager, traženo je od strane MZOŠ da sklopi novi ugovor za softver Aleph.  

2. ZaKSH i sveučilišta traže reguliranje odnosa između NSK i sveučilišta ili njihovih knjižnica te da 
sastavni dio tog ugovora ujedno bude projekt implementacije koji će sadržavati tehničke, kadrovske i 
financijske uvjete i terminski plan. Sveučilišta i njihove knjižnice nemaju uvid u novi Ugovor između 
NSK i dobavljača softvera, niti su primile prijedlog novog Ugovora od strane NSK.  

 
Prof. dr. sc. T. Maštrović istaknuo je kako su kadrovska insuficijentnost i nedostatna osposobljenost nametnule 

dinamiku realizacije projekta ali i sistemski dovele do toga da je projekt zastao u fazi kada bi trebala slijediti 
implementacija na knjižnice u sustavu. NSK ima zakonske i ugovorne obveze s isporučiteljem softvera i s 
pojedinim knjižnicama, a odgovarajući na pitanje o suradnji NSK s ZaKSH naglašava da je ZaKSH neformalno 
tijelo bez pravne osobnosti. Trebalo bi, predložio je prof. dr. sc. T. Maštrović, formirati potprojektne timove 
pojedinih sveučilišta, što je uvjet da se stvore pretpostavke za implementaciju softvera te da ti timovi pošalju svoje 
voditelje u središnji projektni tim. To ne isključuje mogućnost pojedinih knjižnica da se u udrugama dogovaraju o 
svojim strategijama, međutim isključivanje osobnosti pojedinih knjižnica, koje su preuzele obvezu prema ugovoru 
između isporučitelja softvera i NSK, koči dalji rad. Prof. dr. sc. T. Maštrović  istaknuo je da je cjelovito izvješće 
podnio RZ na sjednici u Rijeci 19. lipnja 2008. kada je zamolio da ga RZ još jednom razmotri kako bi donijeli što 
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kvalitetnije rješenje. S obzirom da se u međuvremenu rješenje nije našlo, predložio je da organizaciju 
implementacije, u smislu koordinacije između NSK i sveučilišta, preuzme MZOŠ. 

Dr. sc. D. Schwarz je istaknuo da je očito da se MZOŠ mora uključiti u proces implementacije te je predložio 
da se Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu uključi, te da oni kao stručnjaci informatičkih 
sustava, naprave kompletnu analizu implementacije i dokumentiraju one koji ništa ne rade na projektu i koji će biti 
sankcionirani zbog zaustavljanja projekta.  

Prof. dr. sc. A. Bjeliš sumirao je raspravu, istaknuo kako se problem javlja u organizacijskom povezivanju u 
knjižnično-stručnom smislu, a kad bi se to uspjelo pokrenuti, aspekti informatičke potpore ne bi bili problem. 
Posebno je istaknuto kako je potrebno dekane i ravnatelje knjižnica uključiti u rješavanje konkretnih problema.  

Prof. dr. sc. T. Maštrović naglasio je kako je danas u većini sveučilišnih knjižnica u upotrebi softver CROLIST 
(Croatian Library Information SysTm), ali njega zbog zastarjele tehnologije nije moguće razvijati, pa se u NSK 
od njega odustalo. U NSK softver Voyager je u cijelosti implementiran i već dvije godine radi u produkcijskoj 
bazi, i od tada su za sva sveučilišta otvorene demo-baze u kojima su svi mogli učiti i testirati softver i kvalitetno se 
uključiti u Projekt. Umjesto toga, izgubljene su dvije godine u optuživanju i osnivanju Zajednice koja, nota bene, 
nije predmet važećeg Ugovora. 

Prof. dr. sc. A. Uglešić istaknuo je da je potrebno dati na uvid projekt uvođenja informacijskog knjižničnog 
sustava u knjižnice u RH. 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš je predložio je zaključke proizašle iz rasprave 
 

1. NSK je dužna dati na uvid Ugovor vezan uz implementaciju softvera 
2. u okvirima zakonskih temelja potrebno je uspostaviti ugovorne obveze između NSK i svakog 

sveučilišta 
3. u stručno-operativnom smislu potrebno je osnovati potprojektne timove na svakom sveučilištu koji će 

preuzeti obvezu implementacije i rješavanja problema prilikom njezinog provođenja 
4. MZOŠ će osnovati stručni tim koji će napraviti analizu, koordinirati i pratiti realizaciju zaključaka RZ 
5. MZOŠ će raspisati javni natječaj za profesionalnog konzultanta koji će biti odgovoran za praćenje 

realizacije projektnih planova i ugovornih obveza koje će se uspostaviti 
6. NSK je dužna rektorima dostaviti na uvid sve materijale vezane uz projekt uvođenja informacijskog 

knjižničnog sustava u knjižnice u RH. 
 
Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  

Zaključak 
 Nakon što se svim rektorima dostave na uvid materijali vezani uz projekt uvođenja 
informacijskog knjižničnog sustava u knjižnice u RH, na idućoj sjednici RZ u mjesecu ožujku 2009., bit će 
prihvaćeni gore navedeni zaključci bez rasprave. 
 

 
7.) Uključivanje sveučilišta u nacionalnu mrežu za mobilnost istraživača koja će biti dio mreže Europske 

komisije EURAXESS/ERA MORE 
Prof. dr. sc. Neven Duić ukratko je predstavio mrežu za mobilnost istraživača istaknuvši da je osnovana 2004. 

godine i zajednički je naziv za četiri inicijative EU (JOBS – sustav za objavu znanstvenih i istraživačkih radnih 
mjesta, SERVICES – pomaganje znanstvenicama  koji su došli u drugu zemlju, RIGHTS – dva dokumenta  o 
pravima i dužnostima mobilnih znanstvenika i institucijama koje ih primaju i LINK- povezuje europski znanstveni 
prostor sa Japanom, SAD, Kinom,…) ciljem uspostave Europe kao centra izvrsnosti za istraživačke karijere. 
Strategija Europske komisije je unaprijediti cjelokupno okruženje za istraživače u Europi, povećati mobilnost, 
ukloniti prepreke za mobilnost administrativnog tipa, razvijati karijere znanstvenika, povećati financijsku pomoć 
od strane EU. U pregovorima između zemalja članica EU je uspostava jedinstvenog, mobilnog, mirovinskog i 
zdravstvenog sustava za znanstvenike i uvođenje sustava koji bi bio transparentan i centraliziran za objavu svih 
znanstvenih radnih mjesta u Europi.  

Hrvatski dio mreže EURAXESS financiran je od Europske komisije, a glavni ciljevi su uključivanje Hrvatske 
u tu mrežu te da se hrvatski istraživački prostor uvede u europski. Krovna organizacija u RH je Agencija za 
mobilnost i programe EU. Na sastancima sa svakim sveučilištem definirat će se science manager i LCP (local 
contact points).  

Svaki rektor, prorektor za međunarodnu suradnju i science manager dobit će pozive za uspostavu kontakata. 
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8.) Izbor hrvatskog predstavnika u radnoj grupi BFUG-a za mobilnost 
Prof. dr. sc. A. Bjeliš obavijestio je kako predstavnik u radnoj grupi BFUG-a za mobilnost je bio prof. dr. sc. 

Ivan Šimonović, a predloženo je da novi predstavnik bude prof. dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica za 
međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

 
Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  

Zaključak 
Imenuje se prof. dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju 

Sveučilišta u Zagrebu, za hrvatskog predstavnika u radnoj grupi BFUG-a za mobilnost. 
 

 
 
9) Osnivanje Radne skupine za pitanja mobilnosti 

Prof. dr. sc. K. Turković obavijestila je prisutne o problemima vezanim uz mobilnost studenata i znanstvenika 
te je zamolila da svako sveučilište imenuje osobe koje će sudjelovati u radu Radne skupine za pitanja mobilnosti 
koja će djelovati pri MZOŠ-u. Ujedno će se revidirati zakonodavstvo kako bi se uvele odredbe koje bi olakšale 
mobilnost.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Do kraja mjeseca siječnja 2009. sva sveučilišta dužna su imenovati osobe koje će sudjelovati u radu 

Radne skupine za pitanja mobilnost. 
 
 
10) Ostalo 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš ukratko je izvijestio o Vijeću Europske asocijacije sveučilišta (EUA) gdje se raspravljalo 
o pripremi ministarske konferencije koja će biti u svibnju 2009., o načinu vrednovanja sveučilišta u europskom 
sveučilišnom prostoru te koje bi se vrste klasifikacija i evaluacija rangiranja razvile. Vijeće je prihvatilo prijedlog 
Odbora za imenovanja EUA gdje je donesena lista kandidata za Vijeće EUA na kojoj se nalazi i rektor Sveučilišta 
u Zagrebu.  

Prof. dr. sc. A. Bjeliš ujedno je naglasio da bi se hrvatska sveučilišta trebala aktivnije uključiti u EUA. 
 

 
 
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 14:45 sati. 
Iduća sjednica Rektorskog zbora održat će se u utorak, 17. ožujka 2009.  

 
 

                          
 

    Predsjednik Rektorskog zbora   
 

                                                                                                                              prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v. r.  
 

 
 
Zapisnik sastavila: 
mr. sc. Tamara Gobo, stručna savjetnica    


