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Z A P I S N I K 

 
 

6. izvanredne sjednice Rektorskog zbora u akademskoj godini 2008./2009., održane 28. travnja 2009. 
godine u 15 sati u prostorijama 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,  
• prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci,  
• prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Rektorskog zbora 
 
Nazočni predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa: 
• prof. dr. sc. Dragan Primorac, ministar znanosti, obrazovanja i športa  
• dr. sc. Radovan Fuchs, 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 
• Stipe Mamić, dipl. oec., ravnatelj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Stanislava Rogić, dipl. oec., tajnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
• Ivan Đuzel, načelnik Odjela za potporu ministru, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
• Višeslav Majić, savjetnik ministra, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
 
Ostali nazočni: 
• prof. dr. sc. Marko Jelić, predsjednik zajednice Vijeća veleučilišta i visokih škola, 
• prof. dr. sc. Tonko Ćurko, prorektor za poslovanje Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za razvoj i prostorno planiranje Sveučilišta u Zagrebu 
• prof. dr. sc. Ksenija Turković, prorektorica za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u 

Zagrebu 
• prof. dr. sc. Drago Žagar, prorektor za nastavu Sveučilišta u Osijeku 
• prof. dr. sc. Vladimir Skračić, prorektor za znanost i razvoj Sveučilišta u Zadru 
• prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje 
• Tomislav Čengić, Sveučilište u Rijeci, predsjednik Hrvatskog studentskog zbora 
• Ivan Bota, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu 
• Olga Šarlog Bavoljak, dipl. iur., akademska tajnica Sveučilišta u Zagrebu 
• 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 6. izvanrednu 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. 

Rektorski zbor jednoglasno je prihvatio sljedeći 
 

d n e v n i    r e d: 
 

1. Studentski prosvjedi – aktualno stanje 
 
1. ) Studentski prosvjedi – aktualno stanje 
 Rektori sveučilišta iznijeli su kratak izvještaj o tijeku studentskih prosvjeda, blokadi nastave i studentskim 
zahtjevima nakon čega su predstavnici studenata sa svog aspekta obrazložili studentske prosvjede. U raspravi 
koja je uslijedila okosnicu su činile teme o metodama prosvjeda studenata, o načinu na koji su neki profesori 
hrvatskih sveučilišta ponašali tijekom studentskih prosvjeda, o promjenama koje će nastupiti nakon što se u 
ak. god. 2010./2011. uvede državna matura ali i o reviziji upisnih kvota. Predstavnici MZOŠ-a su izvijestili 
rektore o planiranim promjenama koje bi uslijedile nakon stupanja na snagu novog Zakona o sveučilištima.  
Vezano uz studentske zahtjeve za besplatnim školovanjem, raspravljalo se o definiranju pojma izvrsnosti 
(ECTS bodovi, prosjek ocjena i prolaznost tj. vrijeme studiranja), o kategorijama studenata (redoviti, 
izvanredni i studenti za osobne potrebe). Posebno je naglašeno da pojam školarina uključuje i „skrivene 
troškove“ kao npr. besplatan pristup Internetu, on-line bazama podataka, CARNetu,... 

Rektorski zbor već nekoliko godina poduzima korake za poboljšanje postojećega sustava visokoga 
obrazovanja, a studentske prijedloge smatra dodatnim poticajem kojim se u kontekstu društva znanja 
sustavno prepoznaje i stimulira uspješnost u studiranju. 

Rektorski zbor jednoglasno je donio  sljedeće 
 

Zaključke 
 

1. Rektorski zbor predlaže da se pristupi promjeni zakonske legislative o visokom obrazovanju kojom 
će se definirati novi sustav studiranja i participiranja u troškovima studiranja. Prema tom sustavu 
uspješni studenti neće morati participirati u troškovima studiranja. Svim će se socijalnim 
kategorijama omogućiti jednak pristup visokom obrazovanju primjenom novoga sustava stipendiranja 
i kreditiranja studenata.  

2. Svi sudionici sustava visokoga obrazovanja do početka akademske godine 2010./2011. zajednički će 
definirati kriterije uspješnosti na kojima će se temeljiti novi sustav studiranja. Visoka učilišta koja već 
imaju definirane modele i kriterije uspješnosti nastavit će ih primjenjivati i dalje razvijati.  

3. Rektorski zbor ne podržava metode kojima se koriste studenti prosvjednici. Rektorski zbor zauzeo je 
jasan stav da se nastava na svim sastavnicama pojedinih sveučilišta mora nastaviti. Svi čelnici visokih 
učilišta dužni su osigurati uvjete za nesmetano održavanje nastave, a studenti i nastavnici dužni su 
izvršavati svoje akademske obveze. Nastava koja nije održana tijekom prosvjeda mora se 
nadoknaditi.  

4. Provedba Bolonjskog procesa i daljnje usklađivanje hrvatskoga visokoobrazovnoga sustava s 
europskim visokoobrazovnim prostorom nastavit će se punim intenzitetom na svim visokim 
učilištima u Republici Hrvatskoj. 

 
Ovi zaključci uputit će se na usvajanje senatima svih sveučilišta u Republici Hrvatskoj. 
 
Sjednica Rektorskog zbora završila je u 19:30 sati. 
Iduća sjednica Rektorskog zbora održat će se u srijedu, 25. svibnja 2009. u Osijeku u 16 sati.  

 
 

           Predsjednik Rektorskog zbora                
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v. r.  

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


