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Z A P I S N I K 

 
 

4. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009., održane 17. ožujka 2009. 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. Robert Matijašić, v. d. 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 
• Vito Turšić, dipl. iur., ravnatelj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Ivana Puljiz, prof., ravnateljica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Anica Hunjet, Ministarstvo 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. Melita Kovačević, prorektorica za znanost i tehnologiju  Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Srećko Jelić, prorektor za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju, knjižnice i izdavaštvo, 

Sveučilište u Zadru 
• akademik Leo Budin, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu  
• mr. sc. Zoran Bekić, ravnatelj SRCA 
• Ivan Matić, zamjenik ravnatelja SRCA 
• Tina Šarić, ravnateljica, Agencija za mobilnost i programe EU 
• 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 
• Ana Ružička, prof., voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 
• Jelena Gladović, Sveučilište u Splitu 
• 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, otvorio je 4. 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 
dvije nove točke 7) Izvješće o radu Odbora HAZU za istraživačku e-infrastrukturu i 8) Daljnje rasprave o 
Nacionalnom obrazovnom kurikulumu, a prijašnja točka 7. postaje točka 9.) 

Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1) A) Prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009. 
održane 21. siječnja 2009.  godine 
B) Izvršenje zaključaka u vezi odnosa Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske i Nacionalne i 
sveučilišne knjižnice 

2) Popis akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva 
3) Ulazak Hrvatske u ERASMUS 
4) Studentski standard   
5) Inicijativa za izmjene i dopune uvjeta za izbor u nastavna zvanja 
6) Prijedlog umjetničkih akademija Sveučilišta u Zagrebu za financiranju umjetničkih projekata 

u sustavu visokog školstva 
7) Izvješće o radu Odbora HAZU za istraživačku e-infrastrukturu 
8) Daljnje rasprave o Nacionalnom obrazovnom kurikulumu 
9) Ostala pitanja: 

- Priprema teme za sljedeću sjednicu Rektorskog zbora: upisne kvote i (participacije) školarine 
- Problematika plaćanja godišnje članarine u EUA 
- Imenovanje predstavnika Rektorskog zbora za sudjelovanje na Ministarskoj konferenciji 

Bolonjskog procesa (Leuven, Belgija od 27. do 29. travnja 2009.) 
- Obavijest o održavanju Bejing International Education Expo 
- Ostalo 

 
 
 Prof. dr. sc. A. Bjeliš prije početka sjednice pozdravio je, u ime Rektorskog zbora, prof. dr. sc. Roberta 
Matijašića, v. d. rektora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te zahvalio na suradnji prof. dr. sc. Marčelu Dujaniću, 
dosadašnjem rektoru Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

 
1.) A) Prihvaćanje zapisnika 3. sjednice Rektorskog zbora održane 21. siječnja 2009. godine 
      Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio zapisnik 3. sjednice održane 21. siječnja 2009. godine 

 
 B) Izvršenje zaključaka u vezi odnosa Zajednice knjižnica sveučilišta Hrvatske i Nacionalne i  
           sveučilišne knjižnice (NSK) 
           Prof. dr. sc. A. Bjeliš podsjetio je prisutne o definiranim zaključcima s prošle sjednice RZ te je obavijestio 
prisutne o dopisu prof. dr. sc. Tihomila Maštrovića, glavnog ravnatelja NSK u kojem su navedena obrazloženja 
pojedinih točaka zaključaka RZ i dostavljenom Nacrtu Ugovora o suradnji na implementaciji integriranog 
knjižničnog softvera između NSK i sveučilišta. 
 Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio zaključke RZ sa 3. sjednice održane 21. siječnja 2009. 
 
 
2.) Popis akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva 
      Prof. dr. sc. I. Pavić obavijestio je prisutne kako je Povjerenstvo RZ i Vijeća veleučilišta i visokih škola održalo 
sjednicu i prihvatilo prijedlog Popisa akademskih i stručnih naziva i akademskih stupnjeva pri čemu je ostalo 
nekoliko spornih situacija za koje je potrebno da RZ zauzme stav. Dogovoreno je:  

1) da se akademski nazivi za nastavničke smjerove navode odvojeno umetanjem riječi edukacije od 
inženjerskog ili istraživačkog smjera (npr. magistar edukacije fizike / magistar fizike) 

2) da se problem četverogodišnjeg stručnog studija za učitelje ne može riješiti u Popisu već izmjenom 
Zakona o akademskim i stručnim nazivima 

3) ne prihvaća se prijedlog Povjerenstva da se riječ znanost u akademskim nazivima (kao izuzetak) 
zamjenu riječju nauk.  

Prof. dr. sc. I. Pavić je predložio da se donese Odluka RZ o prihvaćanju Popisa te da se Popis uputi na uvid 
svim sveučilištima i Vijeću veleučilišta i visokih škola, koji moraju dati suglasnost, a potom objavi u NN. 
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 Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Rektorski zbor uvjetno prihvaća predloženi Popis akademskih i stručnih naziva i akademskih 

stupnjeva, Popis odgovarajućih stručnih naziva i Popis stručnih naziva, a rektori su dužni u roku od tri 
dana, provjeriti Popise  te dati suglasnost. 
 
 
3.) Ulazak Hrvatske u ERASMUS  

Prof. dr. sc. M. Kovačević obavijestila je prisutne kako se Republika Hrvatska nalazi u situaciji kada mora 
odlučiti hoće li se uključiti u program cijelo-životnog obrazovanja (LLP) ili ne, a okosnicu čini pitanje hoće li RH 
sufinancirati fond kako bi se postala punopravna članica. Uplaćivanje za cjelokupni fond LLP-a, što uključuje 
cjelokupnu obrazovnu vertikalu od osnovnih škola do strukovnog i cijelo-životnog obrazovanja, je otprilike 
8.000.000,00 € (osam milijuna eura), međutim za izravno uplaćivanje, što je nužno za segment ERASMUS-a koji 
se odnosi na RH, je oko 3.200.000,00 €. Posebice je potrebno sagledati mogućnost da se sredstva vrate, a istaknuto 
je kako je RH u okviru jednog potprograma FP7 povukla oko 3.000.000,00 € (tri milijuna eura). 

Prof. dr. sc. M. Kovačević također je upozorila da činjenicu kako RH ima negativnu statistiku vezanu uz 
internacionalizaciju tj. dolazak stranih studenata, naglasivši kako sredstva ERASMUS-a nisu osigurana samo za 
mobilnost već i za LLL organizaciju skupova, ljetnih škola, tečajeva jezika što je važno u pokretanju mobilnosti. 
Naglasila je kako je RH do danas iz Tempus projekta povukla 5.000.000,00 € (pet milijuna eura), a statistika u 
Europi pokazuje kako većina zemalja u trenutku pokretanja bilo kojeg od programa nije uspjela u istoj godini 
povući sva sredstva (ali bi im se iduće godine višestruko vraćalo pod pretpostavkom da su razvijale sustav).  

I. Puljiz, prof. izvijestila je o dvije mogućnosti pristupanja RH Programu za cjeloživotno učenje:  
       1) punopravni ulazak gdje je za cijeli program potrebno 8.000.000,00 €, od čega za ERASMUS otpada 

3.200.000,00 €, a unutar Programa za cjeloživotno obrazovanje opseg ERASMUS-a je 40%, a opseg 
svih ostalih programa je 42%.  

 2) nastavak pripremnih mjera pri čemu bi opseg sudjelovanja bio 4.500.000,00 € te bi na ERASMUS  
     otpalo oko 750.000,00 €.  
MZOŠ je prema procjenama sveučilišta (izvor Tempus projekt Mobil iz veljače 2008.) napravio procjenu 

mobilnosti za ak. god. 2010./2011. gdje je u prvoj godini planirana mobilnost za 540 studenata i 96 nastavnika i 
osoblja. Kada bi se iznos od 3.200.000,00 € pretočio u slučaju punopravnog sudjelovanja u ERASMUS-u, da bi 
sva sredstva bila iskorištena, trebalo bi ostvariti 1493 mobilnosti, a prema samoprocjenama sveučilišta prijedlog 
broja mobilnosti je 530 studenata od čega su ostvarene 124 mobilnosti. Druga mogućnost je nastavak pripremnih 
mjera u ukupnom iznosu od 4.500.000,00 € čime bi za ERASMUS, sveučilišta imala na raspolaganju oko 
750.000,00 € za mobilnost što iznosi oko 350 studentskih mobilnosti i oko 174 mobilnosti osoblja. MZOŠ smatra 
kako bi to zadovoljilo opseg mobilnosti visokih učilišta, a u slučaju da visoka učilišta dogovore veći broj 
mobilnosti, MZOŠ bi osiguralo sredstva da se ta mobilnost ostvari nevezano uz  ERASMUS.  

T. Šarić je naglasila kako spomenute aktivnosti uključuju intenzivne tečajeve jezika što predstavlja dodatnu 
stipendiju u iznosu od oko 300 €, za pripremne posjete za dogovaranje buduće suradnje otpada 0,15% proračuna 
ERASMUS-a na ljetne ili zimske škole gdje otpada 5-8% proračuna ERASMUS-a. 

Prof. dr. sc. I. Pavić je naglasio kako je na sastanku prorektora, koji je prethodio sjednici RZ, zaključeno da se 
ulazak RH u ERASMUS odgodi za slijedeću godinu s čime se složila i prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik. 

Akademik D. Rukavina je prema dostavljenom Zapisniku sa sastanka u MZOŠ, 9. ožujka 2009. na temu 
Perspektive pristupanja RH Programu cjeloživotno učenje i ERASMUS MUNDUS II, pročitao dio koji se odnosi 
na financiranje potpunog opsega mobilnosti koji će pokrivati MZOŠ kroz modalitete: bilateralnih programa, 
ulazne mobilnosti i pilot projekata ERASMUS-a. 

Dr. sc. R. Fuchs upozorio je da kada bi RH mogla ući u program ERASMUS, čak i kad bi to bilo uz iznos od 
oko 3.500.000,00 € ušli bi, ali nažalost to nije moguće zbog promjene statusa obrazovnih programa i projekata. 
Naglasio je kako nema separativnog ulaska u ERASMUS kao takav tj. ne može se ući bez ulaska u LLL program 
(Life Long Learning program) koji iznosi oko 8.500.000,00 € te je istaknuo da će MZOŠ dofinancirati ostali dio 
mobilnosti jer se generiraju sredstva iz EU kroz program IPE, a svi studenti koji idu u inozemstvo imat će status 
ERASMUS studenata. Dr. sc. R. Fuchs naglasio je kako nedostaje dolazna mobilnost tj. dolazak stranaca u RH te 
je MZOŠ potvrdio kako će se njihov dolazak financirati iz Državnog proračuna RH. 

Prof. dr. sc. I. Pavić sumirao je raspravu zaključkom da postoji razilaženje u stavovima Sveučilišta u Zagrebu i 
ostalih sveučilišta.  

Prof. dr. sc. A. Bjeliš izvijestio je kako ERASMUS uz razmjenu studenata predviđa akademske mreže, 
strukturalne mjere, projekte razvoja kurikula, modernizaciju visokog obrazovanja, suradnja sveučilišta i tvrtki i 
virtualni kampusi. Ujedno je naglasio kako Sveučilište u Zagrebu intenzivno radi na animiranju studenata za 
prijave za vanjske mobilnosti ali i na prihvatu stranih studenata.  
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A. Ružička, prof. istaknula je činjenicu da Sveučilište u Zagrebu imala problema pri potpisivanju bilateralnih 
sporazuma jer nije u ravnopravnom položaju tj. studenti će moći ići u inozemstvo, ali zemlja partner neće moći 
poslati svoje u RH. Pohvalila je inicijativu MZOŠ o financiranju ulazne mobilnosti ali je naglasila da to zahtjeva 
uvođenje novog sustava kojeg neke zemlje neće prepoznati.  

Prof. dr. sc. M. Kovačević ukazala je na činjenicu kako je prošle godine pokrenuto pitanje ulaska u 
ERASMUS, dobivanja sredstava za mobilnost, a sada je jasna situacija jer većina sveučilišta smatra da nije za to 
spremna, pa je postavila upit što će se promijeniti u idućoj godini tj. kako stvoriti kulturu mobilnosti među 
studentima i nastavnicima te kako uvesti predmete na engleskom jeziku. 

Prof. dr. sc. M. Milković istaknuo je kako su sva sveučilišta svjesna potrebe ulaska u program ERASMUS ali 
je pitanje vremena. Također se osvrnuo na procjenu mobilnosti te potrebu da se dolaznim studentima osigura 
smještaj, prehrana i sva prava koja imaju domaći studenti. Nakon odlaska domaćih studenata u inozemstvo 
potrebno je osigurati da pri povratku ne gube semestar ili cijelu godinu te da moraju polagati razlikovne ispite. 

Dr. sc. R. Fuchs je naglasio kako se na svim sveučilišta moraju osnovati uredi za međunarodnu suradnju te se 
početi uvoditi kolegije na nekom stranom jeziku jer će u protivnom ulazna mobilnost biti neprovediva. Prof. dr. sc. 
A. Bjeliš predložio je da se o ovoj temi ne odlučuje glasovanjem već da se konstatira da postoje dva stava uz 
naznaku tko zagovara koji stav.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Rektorski zbor o ovoj točki neće odlučivati glasovanjem već se konstatira kako postoje dva  mišljenja. 

Sveučilišta u Dubrovniku, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu i Zadru smatraju da se odluka o ulasku RH u 
ERASMUS može odgoditi za slijedeću godinu. Sveučilište u Zagrebu, koje je spremno je odmah ući u 
program ERASMUS, izražava stav da bi  odlaganje ulaska u LLP program imalo izrazito negativne 
posljedice za cjelokupni obrazovni sustav i njegovu internacionalizaciju, naročito za one dijelove, u koje 
spada i Sveučilište u Zagrebu, koji se već duže vrijem pripremaju za taj korak. 
 
 
4.) Studentski standard   

Prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik izvijestila je o održavanju Hrvatskog studentskog zbora gdje se raspravljalo o 
pitanju studentske prehrane i smještaju (uključujući cijenu koštanja i kapaciteta) te o izmjenama kriterija za 
studentski smještaj. 

V. Turšić, dipl. iur istaknuo je kako se cijena studentskog obroka u iznosu od 4,40 kn dnevno nije mijenjala od 
1993. godine, a smještaj u Zagrebu stoji oko 5 kn dnevno. MZOŠ je pokrenuo osnivanje Povjerenstva za promjenu 
kriterija za smještaj u koje su uključeni predstavnici studenata, pomoćnici ravnatelja za smještaj svih studentskih 
centara RH, a Prehrambeno-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je, prema narudžbi Ekonomskog instituta, 
izradio jelovnik s nutricionističkim vrijednostima koje pretpostavljaju zdravu prehranu studenata, Studentski 
centar je korigirao cijene i predložio okvirni jelovnik koji bi trebao biti prihvaćen.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
MZOŠ će do iduće sjednice Rektorskog zbora pripremiti izvješće o studentskom standardu. Na iduću 

sjednicu Rektorskog zbora pozvat će se predstavnici ravnatelja studentskih centara svih sveučilišta u 
Republici Hrvatskoj te predstavnici studenata svih sveučilišta, te će svaki predstavnik dati kratak uvod u 
raspravu. 
 
 
 
5.)  Inicijativa za izmjene i dopune uvjeta za izbor u nastavna zvanja 

Prof. dr. sc. A. Bjeliš uvodno je pojasnio kako je Rektorski zbor zaprimio dva predmeta vezana uz izmjene i 
dopune uvjeta za izbor u nastavna zvanja od Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Centra za strane 
jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Ovlašćuje se prof. dr. sc. Ljiljana Pinter, prorektorica za nastavu i upravljanje kvalitetom Sveučilišta u 

Zagrebu da sazove sastanak svih  prorektora za nastavu sveučilišta u Republici Hrvatskoj kako bi 
razmotrili predložene  izmjene i dopune uvjeta za izbor u nastavna zvanja. 
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6.) Prijedlog umjetničkih akademija Sveučilišta u Zagrebu za financiranju umjetničkih projekata u  
      sustavu visokog školstva 

Prof. dr. sc. M. Kovačević obavijestila je prisutne o zapostavljenosti umjetničkog područja u sustavu zakonske 
regulative, kako nemaju pristup sredstvima za istraživačke projekte, nemaju mogućnost dobivanja znanstvenih 
novaka, ali imaju obveze vezane uz napredovanje u sustavu. Dopis umjetničkih akademija Sveučilišta u Zagrebu 
upućuje na značaj sustava visokog umjetničkog obrazovanja, a sukladno tome i potrebu za financiranjem 
umjetničkih projekata umjetničkih akademija kao istraživačku djelatnost ravnopravnu znanstvenoj.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Rektorski zbor jednoglasno je podržao zahtjev umjetničkih akademija da sva relevantna tijela i 

institucije u sustavu visokog obrazovanja svojim dokumentima i postupcima pridonesu izjednačavanju 
umjetničkog područja sa znanstvenim područjem te omoguće financiranje umjetničkih institucija. 
 
 
 
7.) Izvješće o radu Odbora HAZU za istraživačku e-infrastrukturu 

Akademik L. Budin je obavijestio kako su na sjednici RZ u Dubrovniku imenovani predstavnici svih 
sveučilišta u Odbor te je ukratko pojasnio rad Odbora, ključne komponente i praćenje e-infrastrukture. 

Mr. sc. Z. Bekić je pojasnio smjernice e-infrastrukture te naglasio kako je potrebno nastaviti razvoj Hrvatske 
nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI), ne samo kao značajne raspodijeljene računalne i spremišne okoline, 
nego i kao nadolazeće platforme i paradigme za izgradnju naprednih informacijskih servisa i usluga u budućnosti. 
Ujedno je naglasio kako je u Hrvatskoj potrebno hitno potaknuti formiranje informatičkih timova i/ili računskih 
centara na svakom od hrvatskih sveučilišta i unutar većih znanstvenih instituta / istraživačkih centara.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Predstavnike sveučilišta u Odboru HAZU za istraživačku e-infrastrukturu potrebno je obavijestiti o 

dosadašnjim raspravama te se do mjeseca svibnja 2009. moraju oblikovati zaključci. 
 
 
8.) Daljnje rasprave o Nacionalnom obrazovnom kurikulumu 

Akademik L. Budin ukratko je obavijestio prisutne o Okruglom stolu i prijedlogu Nacionalnog okvirnog 
kurikuluma za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi koji se održao 26. siječnja 
2009. na Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu. Akademik Budin je najavio kako su zaključci Okruglog stola 
dostavljeni HAZU te je najavio da će se uskoro organizirati skup na navedenu temu i predložio je bi bilo dobro da 
se uključi i RZ.  

Rektorski zbor je jednoglasno donio sljedeći  
 

Zaključak 
Rektorski zbor će sudjelovati u organizaciji skupa vezanom uz zaključke nakon Okruglog stola o 

prijedlogu Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i 
srednjoj školi, koji će se održati u prostorijama HAZU. 
 
 
9.) Ostala pitanja: 

- Priprema teme za sljedeću sjednicu Rektorskog zbora: upisne kvote i (participacije) školarine 
Na idućoj sjednici RZ raspravljat će se o upisnim kvotama i participacijama preddiplomskih, a 
posebno diplomskih studija. 
 
- Problematika plaćanja godišnje članarine u EUA 
Prof. dr. sc. A. Bjeliš obavijestio je prisutne kako je ova točka riješena na sastanku rektora sveučilišta u 
RH, koji je prethodio sjednici RZ.  
 
- Imenovanje predstavnika Rektorskog zbora za sudjelovanje na Ministarskoj konferenciji 

Bolonjskog procesa (Leuven, Belgija od 27. do 29. travnja 2009.) 
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Rektori su u kraćoj raspravi podsjetili kako je uobičajeno da kao predstavnik RZ ide osoba koja obnaša 
dužnost predsjednika RZ. 
- Obavijest o održavanju Bejing International Education Expo 
Prof. dr. sc. A. Bjeliš je zamolio članove RZ da prouče materijal o održavanju Bejing International 
Education Expo jer se sva sveučilišta okreću Kini i to prepoznaju kao veliko tržište za svoje studije. 
 
 
- Ostalo 
Prof. dr. sc. dr. h. c. G. Kralik predložila je da se za iduće sjednice RZ pripreme materijali vezani uz 

 proračun i financije, razvojna radna mjesta, napredovanja kroz sustav, poziciju znanstvenih novaka i 
 subvencioniranje kredita. 
 
 
 
 
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 14:00 sati. 
 
 
Iduća sjednica Rektorskog zbora održat će se u srijedu, 22. travnja 2009. u Rijeci u 16 sati.  

 
 

                          
 

    Predsjednik Rektorskog zbora   
 

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

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


